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Nyertes pályázók 
• Munkatársunktól 

MTA Szegedi Biológiai Központ (100 millió forint), 
Csongrád Megyei Agrárkamara (24 millió, illetve 5,2 
millió), JATG Alkalmazott Kémia Tanszék (7,6 millió), 
Fűszerpaprika Kutató-Fejl. Kft. (6,6 millió), Tisza-Ma-
ros szögi Vízgazd. Társulás (5,44 millió), Szegedi Papri-
ka Rt. (5,2 millió), DARIB (8 millió), „Microlight" Repü-
lőgép Gyártó és Feji. Kft. (27 millió), Duna-Tisza Reg. 
Feji. Rt. (20 millió, valamint 9,6 millió), Országos Kerék-
párút Hálózatért Alapítvány (8 millió), Alsó-Tisza vidéki 
Ter. Vízgazd. Tanács (6,2 millió), DARFT Kht. (18 mil-
lió, valamint 10,48 millió), JATE Közg.-i Tanszékcsoport 
(20 millió), Praelog Kft. (9,6 millió), Világ Utcája Kft. (80 
millió), Csongrád Megyei Közgyűlés (9,6 millió), MR Rt. 
Szegedi Szerk. (10,85 millió), Tiszanet Kft. (10, 4 millió), 
DATTE (11,526 millió), Csongrád Megyei Levéltár 
(7,332 millió), Mórahalom önk. (39,4 millió), Mórakert 
Beszerzési és Szolg. Szöv. (5,6 millió), Csongrád Megyei 
Kézműves Kamara (48 millió), Makói Hagyma Mező-
gazd. Term. Feldolg. és Keresk. Kft. (40,945 millió), Eu-
rotex Ipari és Szolg. Kft. (8 millió). 

A közelmúl t je lentós 
eseménye, Magyarország 
NATO-taggá válása, még 
inkább reményt ad arra, 
hogy nem kell túl hosszú 
ideig várnunk az európai 
uniós c s a t l a k o z á s á r a 
sem. Ezért a korábbinál 
nagyobb súllyal esik lat-
ba az a körülmény, hogy 
hazánk miként tud felké-
szülni az újabb kihívásra, 
amelyhez az EU - a Pha-
re-támogatásokkai - már 
eddig is nyújtott bizonyos 
mértékű anyagi segítsé-
ge t . A pénz e l v á r á s o k 
szer in t i f e l h a s z n á l á s a 
azonban ebben az esz-
tendőben - legalábbis a 
tények ezt látszanak iga-
zolni - megkérdőjeleződ-
het. 

Hetek óta izgalom kíséri a 
Phare magyarországi regioná-
lis kísérleti program alapja 
újabb, a COP '97 néven is-
mert, több milliárd forintot ki-
tevő támogatási keretének idei 
felhasználását. Az előző évi, 
első, ilyen jellegű anyagi se-
gítség egyik kedvezménye-
zettje - a Dél-Dunántúl mel-
lett - a Dél-Alföld volt. A 
Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium Terület-
fejlesztési Phare Programirá-
nyító Iroda akkor, a Dél-alföl-
di Regionális Fejlesztési Ta-
náccsal (DARFT) kötött 
együttműködési megállapodás 
szerint a támogatandó projek-
tek menedzselését a tanács 
önálló munkaszervezetére, a 
DARFT Regionális Fejleszté-
si Ügynökség Kht.-ra bízta. 
Gyurcsek Tamással, a kht. 
ügyvezetőjével a kísérleti 
program eddigi tapasztalatai-
ról, a jövőbeni folytatás lehe-
tőségeiről beszélgettünk. 

• Mennyire nevezhető si-
keresnek a regionális 
együttműködésre, illetve 
program-előkészítésre és 
megvalósításra eddig for-
dított Phare-pénzek fel-
használása? 
- Tapasztalataink pozití-

vak, hiszen a régió három sze-
replője, Bács-Kiskun, Békés 
és Csongrád megye között 
erősödött a regionális együtt-
működésre való hajlandóság, 
illetve elkezdődött az ezzel 
kapcsolatos munkamegosztás 
szervezése is. A beérkezett 
pályázatok többsége igazolja: 
térségünkben jó úton hala-
dunk az unió által igényelt ré-
giószemlélet kialakításában. A 
projektek benyújtói megis-
merhették a Phare-eljárási 
szabályokat is, ezenkívül ki-
dolgoztuk a pályázatok meg-
valósításának monitoring 
rendszerét. A projektek végre-
hajtásába igyekszünk bevonni 
a helyi szakembereket, vállal-
kozókat, természetesen a nyil-
vánosság biztosítása mellett. 
A munkálatok előrehaladásá-
ról pedig rendszeresen tájé-
koztatjuk a Phare-programiro-
dát, valamint a DARFT-ot. 

• Miként segítik a továb-
bifejlesztési tervek megva-
lósítását? 
- A kísérleti program ta-

pasztalataira építve elsősorban 
tájékoztató előadásokat, kép-
zéseket szervezünk. A helyi, 

kistérségi önkormányzatok 
képviselőit a regionális terve-
zéssel, a gazdaságban érintet-
teket, a munkaadókat és mun-
kavállalókat a gazdaságfej-
lesztés részleteivel ismertetjük 
meg. A civil szervezetek sem 
maradnak ki a felkészítésből, 
őket a területfejlesztés szem-
pontjaival, míg a tudományos 
szférában tevékenykedő ér-
deklődőket a regionális fej-
lesztési koncepció és a straté-
giai program lényegéről tájé-
koztatjuk. Természetesen va-
lamennyi csoportot a prog-
ramkészítés részleteivel is 
megismertetjük. 

9 Hogyan garantálható az 
agrárinnováció, az idegen-
forgalom, a műszaki inf-
rastruktúra, a régiómarke-
ting és a termelési integrá-
ció fejlesztésére benyújtott 
és támogatást nyert pályá-
zatok megvalósítása? 
- A tanács döntése értelmé-

ben az érintetteknek a szerző-
déskötéskor be kell nyújtani a 
saját pénzügyi forrást igazoló 
dokumentumot. A Phare-tá-
mogatási keretet csak ezt kö-
vetően kaphatják meg. 

9 Az EU-delegáció jóvá-
hagyta-e már az egymilli-
árd forint tervezett felosz-
tását? 
- A Phare-iroda elfogadta 

javaslatunkat, és várhatóan a 
budapesti EU-delegáció sem 
gördít akadályt azok megvaló-
sítása elé. Reményeink szerint 
áprilisban megkapjuk a végle-
ges döntésről szóló értesítést, 
hiszen szeptember végéig meg 
kell kötni a vállalkozási szer-
ződéseket, különben a pénz 
elvész a régió számára. 

9 Információink szerint a 
dél-alföldi régiót kihagy-
ták a másik, a COP '97-es 
támogatási keretből 
- Valóban. A 34 millió eu-

róból nyolcat kap a másik kí-
sérleti régió, a Dél-Dunántúl, 
kétmillió eurót lehet a Romá-
niával határos térség fejleszté-
sére fordítani. A pénz igazán 
jelentős részét, 24 millió eurót 
pedig Eszakkelet-Magyaror-
szág kapja. 

9 Nem lehet tenni semmit 
annak érdekében, hogy 
egy országosan is példaér-
tékűnek tartott régió, mint 
amilyen a miénk, mégis 
részesüljön a Phare-támo-
gatásból? 
- Az elmúlt héten Nógrádi 

Zoltánnal, a Dél-alföldi Regio-
nális Fejlesztési Tanács elnö-
kével együtt Budapesten talál-
kozóra hívtuk a három megye 
országgyűlési képviselőit. Tá-
jékoztattuk őket a történtekről, 
a régió felkészültségéről, a vá-
rakozó listára szorult projek-
tek tartalmáról. Erőfeszítésünk 
nem volt hiábavaló. A megbe-
szélés végeztével a képviselők 
aláírtak egy nyilatkozatot, 
amelyben kérték az illetékes 
minisztériumok segítségét, 
hogy ebből, vagy legalább 
más EU-keretből biztosítsanak 
pénzt térségünk fejlesztésére. 
Bízunk benne, hogy felhívá-
suk meghallgatásra talál, hi-
szen a Dél-Alföld fejlesztési 
stratégiája, a benyújtott pro-
jektek remekül illeszkednek az 
uniós igényekhez. 

N. Rácz Judit 

Közép-európai 
magazin 

9 Munkatársunktól 
Mikor kaphatja vissza a 

már kormányrendelet tel 
visszaítélt, nagyváradi püs-
pöki palotáját a római kato-
likus egyház? Hogyan épül-
het föl hitből, szeretetből, 
akaratból és közös munká-
ból a gyimesfelsőloki Szent 
Erzsébet Római Katolikus 
Líceum? És vajon milyen 
sors vár a vajdasági magya-
rokra a mostani túlfeszített 
történelmi helyzetben? A 
válasz Brüsszelből érkezett. 
A Duna TV közép-európai 
magazinja pénteken 18 óra 
20 perckor jelentkezik. A 
stúdió vendége: dr. Szabó 
István református lelkész. 
A felelős szerkesztő: Ba-
logh Júlia. 

Az állategészség-
ügyről 

9 Brüsszel (MTI) 
Mindazok a magyar hús-, 

baromfi- és tejfeldolgozó 
üzemek, amelyek ma még 
nem felelnek meg az Euró-
pai Unió elvárásainak, jú-
nius 30-ig intézkedési ter-
vet készítenek - közölte 
Brüsszelben Vajda László, 
a Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium 
főosztályvezetője. Azokat 
az üzemeket, amelyek vál-
lalják, hogy az unióba lé-
pés várható időpontjáig -
2002-ig - a fejlesztéseket 
elvégzik, anyagilag segíte-
ni kívánják, részben ma-
gyar költségvetési támoga-
tással, illetve az EU-tagje-
lölteknek jövőre megnyíló 
mezőgazdaság-fejlesztési 
uniós program segítségé-
vel. Az Európai Unió és 
Magyarország között 
Brüsszelben folyó csatla-
kozási tárgyalások kereté-
ben ezúttal - október vége 
után immár másodszor - az 
állategészségügyi jogsza-
bályok összehasonlí tása 
volt terítéken. Vajda Lász-
ló a találkozó után elmond-
ta: magyar szempontból 
három szektorról volt szó, 
a hús-, a tej- és a baromfi-
iparról, benne a vágóhidak-
kal és a feldolgozóüzemek-
kel. 

Dömpingvám 
a zsinegre 

9 Brüsszel (MTI) 
Az Európai Unió 32,9 

százalékos dömpingvámot 
szed ezentúl a magyar me-
zőgazdasági kötözőzsineg-
gyártók ellen - jelentette az 
Agence Europe című 
brüsszeli hírlevél. Az EU 
végrehajtó testülete ugyan-
akkor közölte, hogy a Par-
tium 70, a Tiszai Vegyi 
Kombinát és az Első Ma-
gyar Kenderfonó nem fizeti 
a vámot, mert az unió elfo-
gadta áremelési ajánlatu-
kat. Az EU tavaly március-
ban indított dömpingeljá-
rást magyar, cseh, lengyel 
és szaúd-arábiai polipropi-
léngyártók ellen, mert iga-
zolódtak azok a panaszok, 
hogy az említett államok 
cégei alacsony árakon nagy 
tömegben exportálnak me-
zőgazdasági kötözőzsine-
get az unióba. Az eljárás 
eredetileg összesen négy 
magyar vállalatot érintett, 
utólag azonban az említett 
három céget mentesítették 
a fizetés alól. Tavaly októ-
ber óta a vám ideiglenes 
jelleggel már érvényben 
volt, most - ötéves időtar-
tamra - végérvényessé 
vált. 

• „Mozgósították" az országgyűlési képviselőket is 

Számíthatunk-e Phare-pénzre? 

9 Brüsszel (MTI) 
Még mindig túl magas az ál-

lami támogatás mértéke az Eu-
rópai Unió országaiban - ál-
lapította meg a Brüsszeli Bi-
zottság. 

Egy jelentés szerint ugyan 
csökkenés látható ezen a téren, 
de kétséges, miként alakul min-
dez a jövőben, hiszen az Unión 
belül már nincs más módja a 
nemzetközi versenyben helyt-

Magasak az állami 
támogatások 

állni képtelen cégek segítésé-
nek. 1995 és 1997 között a 15 
uniós országban az állami tá-
mogatások együttes összege 
meghaladta a 100 milliárd dol-
lárt. 

Az 1997-et megelőző két 

évben tapasztalható csökkenés 
gyakorlatilag a németek egy-
szeri jelentősebb támogatás-
csökkentésének tulajdonítható, 
ezzel együtt a vizsgált időszak-
ban a költségvetési deficit hiá-
nyának feléért éppen ezek az 

állami támogatások voltak fele-
lősek Németországban is. A tel-
jes bonni kormányzati kiadások 
több mint 3,3 százaléka támo-
gatás volt 1995-97 között, ará-
nyában egész Nyugat-Európá-
ban a legmagasabb, egy állam-
polgárra számítva elérte a 882 
eurót. A támogatásban a skála 
túlsó végén álló britek esetében 
az összeg 183 eurónak felel 
meg. 

Csökkenő 
növekedés? 

9 Brüsszel (MTI) 
Tovább c sökken te t t e 

g a z d a s á g i n ö v e k e d é s i 
várakozásai t az Európai 
Bizottság. Az idén m á r 
csupán 2 ,1 , jövöre 2 , 7 
száza lékos növekedés t 
várnak át lagosan az Eu-
rópai Unió tizenöt tagor-
s z á g á b a n . Ősszel m é g 
azza l s z á m o l t a k , hogy 
az idei e m e l k e d é s 2 , 6 
százalékos lesz. 

Az EU végrehajtó szerve 
kedden tette közzé tavaszi 
gazdasági előrejelzéseit. Eb-
ben leszögezi, hogy a prog-
nózis csökkentésének oka a 
nemzetközi kereskedelem és 
a befektetések visszaesése. 
Az EU-tagországok szilárd 
gazdasági alapjai és a világ-
gazdasági környezet stabili-
zálódására utaló jelek nyo-
mán várható, hogy a növeke-
dés mérséklődése rövid idő-
tartamú lesz, és az unióban 
már az idei második félév-
ben megkezdődik a fellendü-
lés - tette hozzá a bizottság. 

Tavaly 2,9 százalékos volt 
az átlagos gazdasági növe-
kedés a tizenöt EU-tagor-
szágban. A közös pénzt 
használó tizenegy ország 
még erősebb gazdaságúnak 
tartott övezetében a tavalyi 3 
százalék után az idén 2,2, jö-
vőre 2,7 százalékos növeke-

dést várnak a brüsszeli elem-
zők. Ősszel még azt remél-
ték, idén 2,4 százalékos 
emelkedést tudnak felmutat-
ni. 

Csekély hatása lesz vár-
hatóan a hanyatlásnak a fog-
lalkoztatásra. A tavalyi 1,7 
millió munkahely után az 
idén és jövőre összesen 2,5 
millió állás jön létre a tize-
nöt országban. 

A költségvetési hiányokat 
illetően a bizottság arra szá-
mít, hogy az idén marad a 
GDP-hez (bruttó hazai ter-
mék) viszonyított 1,5 száza-
lékos átlagdeficit. Az euró-
övezetben, ahol a költségve-
tési stabilitás alapkövetel-
mény, a tavalyi 2,1 százalé-
kos átlag után az idén 1,9 
százalékos hiány jósolható. 

Kedden hozta nyilvános-
ságra a bizottság az idei gaz-
daságpolitikai irányvonalak-
ra tett javaslatait is. Ezek a 
foglalkoztatási helyzet javí-
tására összpontosítanak. 
Szükségesnek tartják a tag-
országokban az alacsony inf-
lációval, az állami pénzek 
megfelelő kezelésével fém-
jelzett, egészséges makro-
gazdasági politikát, az áru-
és szolgáltatási piacok mű-
ködésének javítását, a mun-
kapiac korszerűsítésére irá-
nyuló erőfeszítések kidolgo-
zását. 

• Közhasznú információk központja 

Teleház 
Mórahalmon 

A számítógépeken máris szívesen gyakorolnak 
a g y e r e k e k . (Fotó: Gyenes Kálmán) 

A mórahalmi könyvtár 
és közösségi ház pályá-
zaton nyerte el a teleház-
program megvalósításá-
hoz szükséges számitás-
és irodatechnikai eszkö-
zöket. A közösségi ház-
ban berendezett teleházat 
a Móra-hét z á r ó n a p j á n 
avatta föl a polgármester. 

Mórahalom is fölzárkózott 
a teleházzal rendelkező tele-
pülések sorába. Csongrád me-
gyében tavaly, Pitvaroson 
nyitották meg az első telehá-
zat, amely közhasznú infor-
mációk közvetítésével segíti a 
településen élőket. Móraha-
lom mellett Röszke, Mártély, 
Nagymágocs és Csanádpalota 
is sikerrel szerepelt a Magyar 
Teleház Szövetség pályázatán. 
Mórahalom települést az 
Esély Mórahalmi Szociális 
Alapítvány képviselte a pályá-
zaton. Az alapítvány a móra-
halmi TótH Menyhért Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház 
számára igényelt számítógé-
pet, fénymásolót, telefaxot, 
központi számítógépet. 

Szűcs Julianna, a közössé-
gi ház vezetője néhány órával 
a teleház átadási ünnepsége 
előtt tájékoztatta lapunkat ar-
ról, mit kínál a település lakó-
inak a teleház. A csekély térí-
tés fejében igénybe vehető 
szolgáltatások listáján a fény-
másolás, a telefax, a számító-

gépes nyomtató és a szkenner 
használata, az elektronikus le-
velezés, az internetezés is sze-
repel. Lehetőség nyílik önálló 
szövegszerkesztésre, gépelés-
re, táblázatok, egyedi levélpa-
pírok készítésére. Ingyenes a 
közhasznú információk köz-
vetítése, a CD-ROM-ok meg-
tekintése, s az internetes pá-
lyázati anyagok ,Jetöltéséért" 
sem kell fizetni. 

A CD-ROM kínálatban le-
xikonok, idegen nyelvű han-
gos szótárak térképek, atla-
szok, jogtár, a biblia, képtárak 
anyagai, népzenei olvasó-
könyv, természettudományi 
kalauzok és ismertetők, az in-
ternetezés iskolája, valamint 
számítástechnikai szótár talál-
hatók. 

A teleház nem csupán szá-
mítás- és irodatechnikai esz-
közök fölhasználói helye: az 
intézmény előadások és cso-
portok szervezését is célul 
tűzte ki. Tervezik a kistérség 
teleházai közötti együttműkö-
dés kiépítését. Mórahalom 
részt vesz az „intelligens vá-
ros" programban is - a teleház 
megnyitása jelentős lépés a 
terv megvalósítása felé. 

A mórahalmi teleházat 
március 26-án, pénteken, a 
Móra-hét rendezvénysoroza-
tának zárónapján avatta föl 
Nógrádi Zoltán polgármes-
ter. 

Ny. P. 

Gyurcsek Tamás: - A dél-alföldi régió teljesen felkészült a Phare-támogatások uniós elvárásoknak 
m e g f e l e l ő f e l h a s z n á l á s á r a . (Fotó: Gyenes Kálmán) 


