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• Csodálatos Maros-part, őshonos háziállatok, vadászház... 

Magyarcsanád - a nemzeti park tövében 

Farkas Jánosné: Sok a mezőgazdasági kényszervállalkozás. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Magyarcsanádnak je-
lentős tartalékai vannak 
munkahelyszempontból. 
Az önkormányzat igyek-
szik meghonosítani a fa-
lusi, tanyai vendéglátást, 
turizmust, amely új foglal-
koztatási lehetőségeket 
jelenthet. Makó és térsége 
vállalkozói övezetté válá-
sa szintén elősegítheti az 
álláshoz jutást. Jelenleg 
még itt regisztrál ják a 
legtöbb munkanélkülit a 
megyében. Am ha gyöke-
ret ver az ökoturizmushoz 
kapcsolható falusi, tanyai 
vendéglátás a Körös-Ma-
ros Nemzeti Park egyik 
területe mellett lévő Ma-
gyarcsanádon, fejlődésé-
nek új szakaszába érke-
zik a község. 

Farkas Jánosné polgármes-
tert arra kértük: ismertesse a 
magyarcsanádi tényeket, ter-
veket, lehetőségeket - a fog-
lalkoztatás szempontjából. 

• Magyarcsanád fő gond-
ja a munkanélküliség. Ha 
több munkahely lenne, 
minden egészen más vol-
na... 
- Sokan vannak nálunk 

munka nélkül, pillanatnyilag 
a megyében legtöbben. A 
munkanélküliségi ráta csak-
nem 21 százalék. Magyarcsa-
nád lélekszáma 1673, ha mi-
nimális mér tékben is, de 
csökken, ez is mindenekelőtt 
a munkahelyek h iányával 
függ össze. Néhány éve, ami-
kor több makói munkahelyet 
„leépítettek", legelőször a 
bejárókat küldték el, köztük a 
magyarcsanádiakat. Az állás 
nélkül maradottak közül töb-
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Az ipari termelés 1998 

első negyedévében 14 
százalékkal emelkedett 
az egy évvel korábbihoz 
képest - derül ki a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal 
gyorsjelentéséből. Az első 
három hónap alatt az ex-
port 37, míg a belföldi ér-
tékesítés 3 százalékkal 
haladta meg a múlt év 
azonos i d ő s z a k á n a k 
eredményeit. 

Az ipari termelés volume-
ne márciusban húsz százalék-
kal volt magasabb a bázisidő-
höz viszonyítva, februárhoz 
képest viszont 1,3 százalékkal 
csökkent. A feldolgozóipart e 

ben mezőgazdasági jellegű 
kényszervállalkozásba fog-
tak, például a Makó környé-
kére jellemző vöröshagymá-
val, fokhagymával, gyökérrel 
foglalkozva, ám a mezőgaz-
daságból olykor eléggé prob-
lémás megélni. Mások keres-
kedelmi, szolgáltató tevé-
kenységet végző vállalko-
zóknál találnak munkát A 
községen keresztülmegy a 
43-as út, átutazó külföldiek is 
vásárolnak itt, ez lehetővé te-
szi néhány, alkalmazottakat 
is foglalkoztató bolt, üzlet 
működését. 

• Miképp segíthet az ön-

hónapban is dinamikus, 25 
százalékos termelésbővülés 
jellemezte. 

Az előző hónapok tenden-
ciáinak megfelelően a gépipa-
ri termelés ötvenszázalékos 
növekedéssel járult hozzá az 
ipari termelés márciusi bővü-
léséhez. Ezen belül kiemelke-
dően, kilencven százalékkal 
emelkedett a közúti jármű-
gyártás, mely a gépipari ter-
melés mintegy harmadát kép-
viseli, míg a közútijármű-al-
katrészek gyártásának növe-
kedése még ennél is maga-
sabb volt. 

Az ipar márciusi értékesíté-
se 23 százalékkal volt több az 
egy évvel korábbinál. A növe-
kedés továbbra is a feldolgo-

kormányzat a munkanél-
külieken? 
- Különféle támogatások-

kal igyekszünk a legszüksége-
sebb anyagiakhoz juttatni a 
leginkább rászorulókat. Jöve-
delempótló támogatáshoz jut, 
aki a munkanélküli járadékot 
már nem kapja; ha már erre 
sem jogosult, rendszeres szo-
ciális segélyt kap. Az embere-
ket megpróbáljuk ösztönözni 
az elhelyezkedésre, ám tudjuk, 
ez milyen nehézségekkel jár, 
főképp a szakképzetlen réteg-
nek. Meg kell említeni azt is: 
évek óta foglalkoztatunk köz-
hasznú munkásokat, kilenc -

zóipari exporton alapult. Az 
ipar export-értékesítésének 
volumene 42 százalékkal nőtt. 

Az ipar belföldi eladásai 
márciusban tíz százalékkal 
haladták meg az előző évit. A 
feldolgozóiparon belül a bel-
földi értékesítés az összes ága-
zatban emelkedett. Az átlag-
nál jelentősebb növekedés a 
vegyiparnál (15,8 százalék), a 
nem fém ásványi termékeknél 
(17,3 százalék), a gépiparnál 
(15,4 százalék), valamint a fa-
, papír-, nyomdaipari termé-
keknél (20,7 százalék) tapasz-
talható. Kisebb mértékű az 
élelmiszerek (8,5 százalék), 
továbbá a textíliák és ruházati 
termékek (4,3 százalék) hazai 
eladásának bővülése. 

• 

venhatban 51 embert, tavaly 
húszat segítettünk így jövede-
lemhez, a község számára is 
előnyösen. Összes intézmé-
nyünket fölújíttattuk - óvoda, 
iskola, idősek napközi ottho-
na, a hivatal nagyon szép 
munkát végeztek. Főleg szak-
emberek voltak, kőművesek, 
asztalosok, festők... Alakítot-
tunk egy kaszálóbrigádot is. 

• Makó és térsége immár 
vállalkozói övezet, létrejön 
majd az ipari park is. Min-
dennek nyilván Magyar-
csanádra is lesz hatása. 
- Magyarcsanád is ajánlott 

föl területeket - belterületi ré-

szekről van szó - , arra az eset-
re, ha vállalkozó nálunk akar-
na beruházni. Épületet is tud-
nánk biztosítani. Nemsokára 
megvalósul a vezetékes gáz-
hálózat, telefon, villany van, 
az infrastruktúra rendelkezé-
sére állna a vállalkozónak, szi-
lárd burkolatú út vezet a föl-
ajánlott teriiletekhez. 

# Ha Magyarcsanád Nyu-
gaton volna, az egyik jö-
vedelemszerzési lehetőség 
a vendéglátásból, a tu-
risták fogadásából adód-
na. 
- Remélhető, itt is így lesz. 

A Magyarcsanáddal egy köz-

igazgatási egységet alkotó Bö-
kény a legideálisabb helyszíne 
lenne a falusi, tanyai turiz-
musnak. Bökényiekkel beszél-
getve úgy tapasztaltam, töb-
ben hajlandóak lennének ven-
déget fogadni. Értesüléseim 
szerint van, aki már pályázatot 
is nyújtott be a megyei terület-
fejlesztési tanácshoz és az 
FM-hivatalhoz ez ügyben. 
Terveiről annyit tudok: ősho-
nos háziállatokkal akar foglal-
kozni, s gondolt a tájjellegű 
növénykultúra visszaállítására 
is (az itteni terület egy része a 
Körös-Maros Nemzeti Park-
hoz tartozik). A Maros-part 
csodálatos horgásztáborozá-
soknak, -túráknak adhat lehe-
tőséget, néhány éve egyre ja-
vul a vízminőség. Vadásztár-
saság is működik Magyarcsa-
nádon, amellyel közösen va-
dászházat szeretnénk kialakí-
tani, lehetőséget teremtve kül-
földi vadászok fogadására. És 
így tovább. 

• Az említettekhez kap-
csolódó szolgáltatásók 
mind-mind lehetséges 
munkahelyeket jelenthet-
nek. Mikor is? 
- Sajnos, évek óta forráshi-

ányos a település, beruházáso-
kat nem tudunk végezni. Kel-
lő önerő híján pályázatot sem 
nyújthattunk be a falusi, ta-
nyai turizmus lehetőségei kap-
csán. Éppen ezért nagyon örü-
lök annak, hogy az önkor-
mányzat elképzelései többszö-
rösen találkoznak vállalkozó 
szellemű, az új iránt nyitott fa-
lubeliek törekvéseivel. S el-
kezdjük a község további szé-
pítését, méginkább vonzóvá 
tételét is. 

Farkas Csaba 

Net-hírek 
• Munkatársunktól 

A számítástechnikai 
világ híreit hétről hétre 
a világhálón megjelenő 
Internetto Hír levélből 
(http://internetto.tisza 
net.hu) válogatjuk. 

Perbe fogták 
a Microsoftot 

Az amerikai igazságügyi 
minisztérium mellett 20 ame-
rikai állam is antitröszt-pert 
indított a Microsoft ellen. Az 
államok által indított per az-
zal vádolja a céget, hogy az a 
piaci versenyt hátrál tatva 
fenntartja monopolhelyzetét 
az operációs rendszerek és az 
irodai szoftverek piacán, to-
vábbá a böngészőprogramok 
piacán is monopolhelyzetbe 
kíván kerülni. A perirat sze-
rint a cég árstratégiája káros 
az irodai szoftverek piacán 
tapasztalható versenyre; a 
Microsoft előnyös ajánlata 
miatt a számítógépgyártók 
többségének nem éri meg 
más irodai szoftvercsomagot 
választani. A cég továbbra is 
fenntartja egyes online szol-
gáltatókkal kötött kizárólagos 
szerződését, melynek értel-
mében az America Online, az 
AT&T WorldNet és a Com-
puserve csak a Microsof t 
böngészőjét támogathatja. A 
vád szerint továbbá a szoft-
veróriás 1995-ben megpró-
bálta rávenni arra a Netsca-
pe-et , hogy ne fe j lesszen 
Windows alatt futó böngé-
szőt, majd mikor ajánlatát 
visszautasították, megpróbál-
ta kizárni a Netscape-et a pi-
acról. A vád bizonyítékai kö-
zött szerepel több Microsoft-
tisztviselő által küldött e-ma-
il is, amelyekben arról esik 
szó, hogy az Internet Explo-
rer mint termék nem képes 
elhódítani a Netscape böngé-
szőpiaci részesedését, muszáj 
k ihasználni az operációs 
rendszer (Windows) mono-
póliumát. Az Európai Unió 
nem kíván külön antitröszt-
vizsgálatot indítani az ügy-
ben, de nyomon követik az 
ügyek amerikai menetét, nyi-
latkozta egy brüsszeli szóvi-
vő. A per nem tett jót a Mic-
rosoft részvényeinek, ame-
lyek á r fo lyama a pénteki 
89,4 dollárról 86 dollárra 
esett. 

Pályázat 
könyvtáraknak 

A Soros Alapítvány pályá-
zatot hirdet könyvtárak szá-
mára, melyben egyebek kö-
zött városi könyvtárak pá-
lyázhatnak bérelt vonalas In-
ternet-hozzáférésre és számí-
tógépekre. A pályázat kereté-
ben mintegy 40 könyvtár 
kapcsolódhat így osztol a há-
lózatra. Az elbírálás során 
előnyt élveznek azok a pályá-
zatok, amelyekben a könyv-
tár vállalja saját webfelület 
kialakítását és azon tájékoz-
tatás nyújt a felhasználóknak. 
(http://www.soros.hu/konyv 
tar.htm#informat) 

Előny 
a Linuxnak 

A Corel Linux operációs 
rendszerre is k i fe j lesz t i 
WordPerfect 8 üzleti szoft-
vercsomagját. A programcso-
mag tagjai a WordPerfect 
szövegszerkesztő, a Quattro 
táblázatkezelő, a Presenta-
tions előadás-készítő és a Co-
rel Central nevű „személyes 
i n f o r m á c i ó m e n e d z s e r " . 
Egyes források szerint a cég 
grafikai alkalmazásait is ter-
vezi át tenni Linux alá. A 
programcsomag júniusban 
kerül a boltokba. 

Minden változik, 
az Opel Astra is 

csak a casco díj 
nem változik 
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