Szlovák taggal bővült a CESCI elnöksége
Megtartotta 2010. évi első közgyűlését a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai
Segítő Szolgálata. A közgyűlésen elsőként Vizi E. Szilveszter tiszteletbeli elnök köszöntő levelét
olvasta fel dr. Kocziszky György elnök, majd dr. Becsey Zsolt volt európai parlamenti
képviselőt kérte fel köszöntője elmondására. Becsey Zsolt kiemelte a határon átnyúló
együttműködések szerepét a régió fejlesztésében és a közép-európai népek közötti kapcsolatok
erősítésében.
A közgyűlés hivatalos részében először az elmúlt fél év munkájáról hallhattak beszámolót a tagok.
Ezt követően hét új tag felvételére került sor. Ezek nagy része jogi személy: Békés Megyei
Önkormányzat, Demokratikus és Nyitott Társadalomért Polgári Társulás (Csenke, SK), Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Mórahalom Város Önkormányzata, Püspökladány Város
Önkormányzata, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat.

Munkában a közgyűlés
Ezenkívül a közgyűlés taggá választotta Rudolf Bauer magánszemélyt, akinek a későbbiek
folyamán elnökségi taggá választásáról is döntöttek.
A közgyűlés további részében a tagság elfogadta a 2009. évi beszámolót, a 2010. évi munkatervet és
pénzügyi tervet, valamint a szervezet kötelező szabályzatait.
A kibővített elnökségnek köszönhetően változott az alapszabály némely pontja is.
A közgyűlésen jelen volt Hans-Günther Clev, a párizsi Mission Opérationnelle Transfrontalière
igazgatója, akivel a CESCI főtitkára külön megbeszélést folytatott. A stratégiai partnerségben
együttműködő szervezetek képviselői megállapodtak, hogy a határon átnyúló együttműködések
kormányzati támogatásáról tervezett konferenciát november elején rendezik Budapesten. A
konferencián kerülhet sor a MOT-hoz hasonló szervezetek európai hálózatának megalapítására.
Ezen kívül 2011 első felében a nagy sebességű vasutak fejlesztési lehetőségeit tárgyaló konferenciát
szerveznek, aktívan vesznek részt az EGTC-rendelet felülvizsgálatát érintő egyeztetési
folyamatban, és közös projektet készítenek elő a délkelet-európai transznacionális program
következő kiírására. A megbeszélésen szóba került az is, hogy a CESCI alakítson ki stratégiai
partneri viszonyt az Európai Határmenti Régiók Szövetségével.

Hans-Günther Clev és Rudolf Bauer a közgyűlésen

Az elnökség új tagja: Rudolf Bauer
Rudolf Bauer 1957-ben született Ostrava-ban. Eredeti végzettsége szerint a matematikatudományok
doktora. 1991-92-ben és 1994 és 1998 között Kassa város alpolgármestere, 1993-94-ben a város
polgármestere. 2001-től 2005-ig Kassa megye elnöke. Kereszténydemokrata politikusként a szlovák
parlament tagja 1998 és 2001, valamint 2006 és 2010 között. Képviselősége idején az emberi jogi,
majd a közigazgatási és regionális fejlesztési, valamint az európai ügyi bizottságnak volt a tagja.
A regionális fejlesztések ügye régóta foglalkoztatja, elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. 199394-ben a Kárpátok Eurorégió tanácsában a szlovák delegáció vezetője volt. 2001 és 2005 között a
szlovák delegáció vezetője az Európai Unió Régiók Bizottságában. Publikációi jelentek meg
Szlovákiában és Nagy-Britanniában regionális témákban. Részt vett több regionális és helyi
fejlesztési stratégia kidolgozásában, pl. Eperjes megye és Kelet-Szlovákia vonatkozásában.
Közösségi forrásokból finanszírozott projektek keretében vizsgálta team tagjaként a regionális
fejlesztések és a jó kormányzás összefüggéseit. Számos képzési programban vett részt előadóként.
Újabb doktori címét idén védi meg a regionális fejlesztések pénzügyi hátteréről írott
disszertációjával a Kassai Műszaki Egyetemen.
Nős, három gyermek édesapja.

