
KOMISJA

WSPÓŁPRACY Z ZAGRANIC Ą I PROMOCJI REGIONU

protokół z posiedzenia  5 / 15 w dniu 23 marca 2015 roku

Posiedzenie Komisji  odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku
i było częścią obchodów Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, które odbywały się w dniach
23 – 24 marca 2015 roku w Opolu.

Przewodniczący Sejmiku Norbert Krajczy powitał delegację radnych Zgromadzenia Komitatu
Fejer  i  pozostałych  członków delegacji  węgierskiej  i  przedstawił  obecnych  na spotkaniu.
Następnie przekazał informacje o kompetencjach i  strukturze Sejmiku, składzie Sejmiku po
ostatnich wyborach samorzadowych oraz jego podstawowych zadaniach, działalności Komisji
Sejmiku, głównie Komisji Współpracy z zagranicą i Promocji Regionu, która w dalszej części
spotkania  będzie  rozmawiała  o  kierunkach  współpracy  miedzy  Komitatem  Fejer  i
Województwem Opolskim.
Marszałek  Województwa Opolskiego Andrzej  Buła  powitał  delegację  z  Komitatu Fejer  i
podkreślił, że w tym roku obchodzimy 15 rocznicę podpisania porozumienia o współpracy, a
odbywające się naprzemiennie obchody Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej są już tradycją i
cennymi spotkaniami dla obu regionów partnerskich. Najważniejszą rzeczą jest to, że obie
strony chcą  się  spotykać,  a  spotkania naprzemienne są  bardzo dobrą  formułą  i  trzeba ją
promować. Poznajemy siebie, nasze kraje, a teraz przyszedł czas na poważniejszą refleksję
dot. naszego miejsca w Europie.  Bez spotkań,  bez rozmów, bez partnerstwa trudno sobie
wyobrazić rozwój i dalsze współistnienie w Unii Europejskiej.
Szef  Urzędu  Województwa  Fejer  Zoltan  Kovacz  –  miniony  rok  na Węgrzech  stał  pod
znakiem wyborów, najpierw w czerwcu były wybory do Węgierskiego Parlamentu, potem do
Parlamentu Europejskiego a w październiku do samorządów miast i Zgromadzenia Ogólnego.
Także  w  październiku  odbyły  się  wybory  do  samorządów  mniejszości  narodowych.
Węgierskie  prawo  uznaje  13  mniejszości  narodowych,  w  tym  mniejszość  polską.
Województwo  Fejer  liczy  420  tysięcy  mieszkańców  (  350  tysięcy  uprawnionych  do
głosowania ) i wybiera 20 radnych. W obecnym składzie  Zgromadzenia Ogólnego jest 13
radnych reprezentujących partię FIDESZ, 4 partię Jobbik, 3 węgierską Partię Socjalistyczną.
Radni Partii  FIDESZ mają  w Sejmiku ponad 50 % więc nie było potrzeby nawiązywania
koalicji. Wszyscy radni Sejmiku wybierają Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego i na
obecną kadencję został wybrany Krisztian  Monar, który serdecznie pozdrawia przyjaciół z
Opola.
N.Rasch – jestem Przewodniczącym Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji  Regionu
już  dość  długo  i  pamiętam dużo wydarzeń,  które  nas  łączy.  Porozumienie  o współpracy
podpisano 15 lat temu w pięknym i historycznym Szekesfehervar. W ciągu tych lat było wiele
kontaktów  i  współpraca  w  wielu  obszarach,  nie  doczekaliśmy  się  jednak  współpracy
gospodarczej, czy wymiany młodzieży. Jest jeszcze wiele obszarów, w których moglibyśmy
podjąć współpracę, np. wymiana w obszarze kulinarnym  mogłaby być jednym z ciekawych
elementów przy kolejnych  kontaktach.  Kuchnia  węgierska w Polsce i  polska kuchnia  na
Węgrzech – moglibyśmy z wycinka naszego codziennego życia zrealizować ciekawy projekt,
moglibyśmy  w  ten  projekt  zaangażować  młodzież,  uczniów  szkół  gastronomicznych.  W
ubiegłym roku w Szekesfehervar rozmawialiśmy o poszerzeniu współpracy np. o kontakty
organizacji  pozarządowych,  kontakty  młodzieży.  Była  wówczas  mowa  o  tym,  aby  w
przyszłości  każde  Dni  Przyjaźni  miały  temat  przewodni  i  była  również  mowa  o  chęci



nawiązania  współpracy  w  obszarze  rolnictwa.  Czy  dalej  priorytet  gospodarczy,  w  tym
rolnictwo  jest  dla  Was  ważny  i  czy  podtrzymujecie  chęć  kontaktów  rolniczych.
Przewodniczący Izby Rolniczej w Opolu jest radnym Sejmiku więc ten temat moglibyśmy
realizować, dodatkowo dziedzictwo kulinarne, produkt regionalny – to mogłyby być tematy
na kolejne spotkania.  Nasz produkt regionalny kołocz śląski,  kulinarne dziedzictwo to się
mieści w obszarze rolnictwa.
Zoltan  Kovacz  –  rola  samorządu  województwa  w  Komitacie  Fejer  w  obowiązującym
systemie prawnym na Węgrzech od 1 stycznia 2012 roku  uległa zasadniczej zmianie. Jaka
jest obecnie rola samorządu województwa, wymienię  kilka zadań  jest to. M.in. określanie
wysokości  środków potrzebnych na utrzymanie  dróg,  na utrzymanie  szpitali,  środków na
pomoc dla studentów. Samorząd lokalny nie jest w stanie utrzymać dużych instytucji. Od 1
stycznia 2012 nastąpiła centralizacja i te zadania przejęło państwo. Województwa otrzymały
inne  zadania,  zajmujemy  się  obecnie  planami  rozwoju  Województwa  i  planami
zagospodarowania  przestrzennego,  a  także  przygotowaniami  do  realizacji  programów
unijnych  okresu  programowania  do 2020 roku.  Samorząd  Województwa Fejer  utrzymuje
kontakty ze 180 miejscowościami Województwa, są to kontakty profesjonalne, opierają się na
realizacji  kierunku  politycznego.  Zadanie  dla  Województwa  to  koordynowanie  tego
wszystkiego.  Mamy  prawo,  a  nawet  obowiązek  przekazać  informację  o  tym,  o  czym
rozmawiamy. Dwie inne sprawy, w zachodniej części Województwa Fejer są miejscowości z
dużą  ilością  Mniejszości  Niemieckiej,  nie  mogę  teraz  złożyć  deklaracji,  ale  przekażę
informację o chęci nawiązania współpracy. Druga sprawa to rolnictwo – w południowej część
Województwa Fejer wyróżnia się rolnictwem na wysokim poziomie i można się spodziewać,
że kontakty w tym obszarze się pojawią.
Horvat  Andras  – chciałbym  dodać,  że moim zdaniem najważniejsze są  kontakty  między
mieszkańcami.  Takie  kontakty  najłatwiej  są  nawiązywane  w  obszarze  kultury,  sportu  i
turystyki. Województwo Fejer ma przyjazne dla turystyki obszary, ma wody termalne, jezioro
Velence,  dwa regiony  uprawy winnorośli,  jeziora  do  wędkowania  i  gdyby  to  połączyć  z
kulinariami, to mogłyby współpracę  w tym obszarze samorządy realizować.  W Komitacie
Fejer zrealizowano ostatnio sporo inwestycji w obiektach sportowych i tu istnieje możliwość
zacieśnienia współpracy w obszarze sportu. Mamy na dobrym poziomie piłkę nożną, drużynę
hokejową  i  nawiązanie  kontaktów  pomiędzy  młodymi  sportowcami  byłyby  pożądane.
Oczywiście przy tej okazji osiągnięcia kulinarne regionu mogą być prezentowane oraz sprawy
związane z turystyką  i  te obszary mogłyby zostać  uwzględnione już  w przyszłym roku. Z
poziomu wojewódzkiego jest trudniej o pewnych sprawach decydować, ale obiecuję.
N.Rasch – obiecuję  dołożenie wszelkich starań,  aby znaleźć  partnera dla gminy Bicske i
mamy jeszcze jedną gminę – Walce, która poszukuje węgierskiego partnera, ale chodzi im o
gminę,  gdzie jest  mniejszość  niemiecka.  U nas podobnie jak u was duże znaczenie mają
mniejszości  narodowe,  podczas  naszej  wizyty  w  Szekesfehervar spotkaliśmy  się  z
mniejszością  polską.  Pusztaszabolcs  to  gmina,  która  poszukuje  partnera w  naszym
województwie. Rozmawialiśmy z 3 gminami, ale jeszcze żadna się nie zdecydowała.
U nas jest takie powiedzenie –przez żołądek do serca – więc zdecydowanie optowałbym za
kierunkiem kulinarnym w dalszej współpracy, a dalej turystyka, sport to dziedziny dobre do
współpracy. Boję się tych spotkań sportowych, bo kiedy jedna drużyna wygrywa to i przyjaźń
może  się  skończyć  –  oczywiście  żartuję.  Zabierzmy  nasze  pomysły  na  obiad,  jeszcze
podyskutujemy.
A.Straszewski – jako Przewodniczący Klubu Polonia nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, że
współpraca na niższym szczeblu samorządu nie jest aktywna. Nawiązane zostały kontakty
partnerskie  pomiędzy gminą  Gorzów Śląski  i  Fehervarczurgo  i  ta  współpraca  układa się
wspaniale  i  to  właśnie w obszarze wymiany młodzieży.  Mają  miejsce coroczne kontakty



przedstawicieli władz i w każde wakacje po trzydzieścioro dzieci z Polski, Węgier i Niemiec,
gminy partnerskiej Gorzowa spędza wakacje razem i są to wspaniałe kontakty.

Po zakończonym spotkaniu członkowie Komisji  Współpracy z Zagranicą  wzięli  udział  w
oficjalnym obiedzie. 
Następnie  w  ramach  obchodów  Dnia  –  Przyjaźni  Polsko  –  Węgierskiej   odbyło  się  w
Bibliotece Miejskiej otwarcie wystawy prac dzieci  - Pt. Polak – Węgier dwa bratanki, w w
Bibliotece Wojewódzkiej odbyło się spotkanie poetyckie.
Pierwszy dzień obchodów zakończył uroczysty koncert przyjaźni z udziałem przedstawicieli
władzy Województwa i Gminy Opole.
W drugim dniu wizyty delegacja węgierska odwiedziła Ośrodek Lewada w Zakrzowie.

Opracowała Przewodniczący Komisji
Jadwiga Moryto        Norbert Rasch


