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A tájék megújulását 
jeleníti meg 
A Dél-alföldi Regionális Fejlesz-
tési Tánács az elmúlt év végén 
nyilvános pályázatot írt ki a ré-
gió lógójának megtervezésére. A 
pályázat kiírásakor, valamint a 
beérkezett javaslatok elbírálá-
sakor fontos szempont volt, 
hogy a régiónak egy olyan jel-
képe szülessen meg, ami egy-
szerű, világos és határozott esz-
közökkel fejezi ki a régió ar-
culatát, adottságait és lénye-
gét. 

A beérkezett pályaművekből a 
tanács ennek értelmében válasz-
totta az impresszumunkban lát-
ható munkát. Az alkotás közép-
pontjában a napraforgó stilizált 
képe jelenik meg, ami jelképez-
heti a napfényt, a régió jó mező-
gazdasági adottságait, a napko-
rongban, napfényben - és így a 
Dél-Alföldön - rejlő energiákat 
és dinamizmust, az innováció és 
megújulás képességét. A régiót 
alkotó három megyét jelző vörös 
négyzetek egyben a három, a ré-
gióval határos országot is jelölik, 
a fehér háttérrel, illetve a felirat 
zöld színével pedig a magyar 
nemzeti lobogó színeit jelenítik 
meg. A lógón látható felirat felső 
sora egy hidat, és ezzel együtt a 
kapcsolatokat és azok fontossá-
gát szimbolizálja, a híd pilléreit 
pedig a „RÉGIÓ" szó betűi alkot-
ják. 

Összességében elmondható, 
hogy a régió új jelképe egy olyan 

átgondolt, kiérlelt és pontosan 
kiszámított grafikai kompozíció, 
ami a lehető legkevesebb beavat-
kozással és egyszerűségével 
igyekszik a legtöbbet kifejezni. 
Harmóniát és egyben változé-
konyságot, magabiztosságot sej-
tető ábra, magyaros hangulattal 
és színekkel. A térségmarketing-
ben új eszközként szerephez jut 
az internet, ezért keressük a 
Dél-alföldi Portál nevét. 

A Dél-alföldi Intelligens Régió 
Programcentrum koordinálása 
mellett folyamatban van a régió-
ban a „Regionális, megyei és kis-
térségi információs adatbázisok 
összehangolt rendszerbe szerve-
zése" című projekt megvalósítá-
sa. A projekt céljai: a régióban 
megtalálható tudásbázisok háló-
zatszerű hozzáférésének biztosí-
tása a korszerű informatika esz-
közrendszerével, a tudásanyag 
hozzáférésének biztosítása min-
den állampolgár számára korsze-
rű, intelligens információs-kom-
munikációs hálózatokon keresz-
tül, valamint a tudásbázisok és a 
tudásfelhasználók közti kapcso-
lat megteremtése. 

A Dél-alföldi Intelligens Régió 
Programcentrum várja az ötlete-
ket, javaslatokat a névadóktól. 
Az ötletgazdák kreativitását in-
formatikai ajándékcsomaggal 
honoráljuk. A tájékoztató és ja-
vaslati lap letölthető a portál 
tesztelési helyéről: darft.mars-
net.hu. internetcímről. 

Egészségügyi fejlesztések 
Az Egészségügyi Minisztér ium 
március 5-én pályázatot hirde-
tet t meg a regionális egészség-
ügyi fejlesztési programok meg-
valósításának támogatására. A 
pályázat a Regionális Fejlesztési 
Tanácsok által elfogadott stra-
tégiai programokhoz illeszkedő 
regionális egészségügyi projek-
tek megvalósításának támoga-
tását tűzte ki célul. 

A felhívásra az adott régió terüle-
tén működő egészségügyi szol-
gáltatók, önkormányzatok, kis-
térségi fejlesztési társulások, ci-
vil szervezetek 2002. március 

31 -éig nyújthatták be pályázatai-
kat. A hét régió számára össze-
sen 248 millió forint áll rendel-
kezésre. A felhívás keretében a 
régióból összesen 43 pályázatot 
nyújtottak be. Az összes beérke-
zett projekt által felmerült támo-
gatási igény 263 793 824 millió 
forint volt. A Regionális Egész-
ségügyi Bizottság szakmailag ér-
tékelte a pályázatokat és a régió 
egészségügyi fejlesztési elképze-
léseit figyelembe véve felállított 
egy előzetes regionális rangsort. 
A projektek végső értékelésére az 
Egészségügyi Minisztériumban 
kerül sor. 

Források a közlekedési infrastruktúrára 

Régiós útépítés és -bővítés 
A Dél-alföldi Régió gazdaságá-
nak élénkítéséhez és a lakosság 
életminőségének javításához el-
engedhetetlen a térség infrast-
rukturális feltételeinek - ezen 
belül kiemelten az úthálózat ki-
építettségének és minőségének 
- javítása. 

A Dél-alföldi Regionális Fejlesz-
tési Tanács (DARFT) kezdemé-
nyezésére 2001-ben megalakult 
Közlekedésfejlesztési Program-
centrum koordinációjával új len-
dületet kapott a közúti infrast-
ruktúra fejlesztésének tervezése, 
összehangolása és megvalósítá-
sa. 

A közelmúltban Békéscsabán 
tartott regionális konferencián 
Fónagy János szakminiszter az 
országos közúthálózat fejleszté-
sének terveiről szólva ismertette 
a fejlesztések jelenlegi helyzetét. 
Külön kiemelte a Széchenyi 
Plusz gazdaságélénkítő program 
keretcin belül indított közúthá-
lózat fejlesztési programot, ösz-
szesen 302 milliárd forint érték-
ben. 

A Dél-alföldi Régió ebben á 
programban összesen 2 jfóeilesz-
téssel szerepel, ezek összértéke 
74,7 milliárd Ft. Ennek megyei 
megoszlása a következő: 

Békés megye: 28,8 milüárd Ft, 
Bács-Kiskun megye: 23,3 milli-
árd Ft, Csongrád megye: 22,6 
milliárd Ft. 

A konferencián Haraszti Lász-
ló, a Nemzeti Autópálya Rt. ve-
zérigazgatója az NA Rt. beruhá-
zásában épülő és tervezett léte-
sítmények megvalósításának je-
lenlegi helyzetéről szólva ki-
emelte, hogy a régióban a jó elő-
készítő és lobbymunka eredmé-
nyeként 7 létesítmény építési 
munkái már elkezdődtek. 

Békés megyében: 
- 44. sz. főút Békéscsaba elke-

rülő I. ütem, 
- 44. sz, főút Békéscsaba-Ve-

szely közötti négysávosítása, 
- 44. sz. főút Veszely-Gyula 

között négysávosítás, 
Bács-Kiskun megyében: 
- 51. sz. főút Solt-Dunapataj 

korszerűsítés, új nyomvonal, 
- 55. sz. főút Baja elkerülő, 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése az egyik stratégiai eleme az 
is. Felvételünk a békéscsabai regionális konferencián készült. 

- 451. sz. főút Kiskunfélegyhá-
za elkerülő. 

Csongrád megyében: 
- 47. sz. főút Algyő-Hódmező-

vásárhely négyny. II. ütem. 
A Dél-alföldi Régió összekötő 

úthálózat fejlesztési Phare-pro-
jektje 8 út fejlesztését teszi lehe-
tővé, több mint 2 milliárd Ft ösz-
szegű beruházást eredményezve. 

A Phare 2002-2003-as prog-
ramban szintén a régió belső el-
érhetőségének javítása szerepel 
elsődleges fejlesztési prioritás-
ként, így európai uniós források-
ból várhatóan 17,77 millió euró 
(4,5 milliárd Ft) - ebből 3,5 mil-
liárd Ft komplex településfejlesz-
tési programokra, ezen belül út-
fejlesztésre - fordítható ezekre a 
programokra. Az eddigi eredmé-

nyeken túl a továbblépés jegyé-
ben megfogalmazták az elkövet-
kező időszak legfontosabb fej-
lesztési irányait is. 

Békés megye gazdasági fejlődé-
sének egyik alappillére a 44. sz. 
főközlekedési út gyorsforgalmi 
úttá történő kiépítésének fel-
gyorsítása a teljes szakaszon. 

Ennek érdekében kiemelten 
fontos: 

- a megkezdett beruházások 
tervszerű folytatása és befejezé-
se, 

- a további útszakaszok üte-
mezett tervezése, terület előké-
szítése és engedélyeztetése, 

- az egyes szakaszok megvaló-
sításának forgalomfejlődéshez 
igazodó időbeni ütemezése. 

Nemcsak a gazdasági fejlődés 

általános gazdasági fejlődésnek 

indukálása, hanem a megye elér-
hetőségének, illetőleg az itt élők 
számára a gyorsforgalmi útháló-
zat elérési idejének szempontjá-
ból is nélkülözhetetlen a 44. sz. 
főút gyorsforgalmi úttá történő 
teljes kiépítése. 

Békés megye számára megha-
tározóak a szomszédos megyék 
által megfogalmazásra kijelölj 
prioritások is. Csongrád megye 
az M5-ös út továbbépítését és 
igénybevételének megfelelő díj-
politikával való ösztönzését, 
Bács-Kiskun megye pedig a her-
cegszántói határátkelőhely fej-
lesztését, illetve ezzel párhuza-
mosan a hozzá vezető 51. sz. fő-
út meglévő hálózati paraméterei-
nek, kiépítettségének fejlesztését 
tűzte ki célul. 

Bemutatkozik a gazdasági 
és logisztikai programcentrum 
Azzal a céllal, hogy a Dél-alföldi 
Régió stratégiai és operatív fej-
lesztési programjainak haté-
kony megvalósítására koncent-
rálja erőforrásait és segítse a 
projektfinanszírozás rendsze-
reinek érvényesülését, a 
DARFT 10/2001.(1.30) határo-
zatával programcentrumok lét-
rehozásáról döntött . 

A célnak megfelelően társulási 
szerződéssel létrejött a Logiszti-
kai és Határ Menti Gazdasági 
Együttműködés Programcent-
rum is. A programcentrumot a 
Praelog, a Szegedi Logisztikai 
Szolgáltató Központot Üzemel-
tető-Fejlesztö Kft. gesztorálja. A 
programcentrum tagjai a Dél-al-
földi Régió mindhárom megyéjé-
nek önkormányzata, a megyei 
kamarák, a régióban megvalósu-
ló logisztikai szolgáltató közpon-
tok szervezetei, az ipari parkok, 
vállalkozási övezetek, vámügy-
nökségek, szállítmányozók, fu-
varozók. A logisztikai és határ 
menti együttműködés terén a 
programcentrum és a gesztor, a 
régió általános fejlődésével ösz-
szefüggésben és azzal összhang-
ban végzi feladatait, amelyek a 
következők: 

- A régió operatív programjai-
nak gondozása, aktualizálásának 
megszervezése; 

- Regionális projektportfóliók 
összeállítása; 

- A regionális projektek meg-
valósításának érdekében a pro-
jektportfóliók finanszírozási hát-
terének feltárása; 

- A regionalitás érvényesítését 
elősegítő egyeztetések a dön-
tés-előkészítési és végrehajtási 
folyamatban; 

- Együttműködés a DARFT in-
formációs rendszerének megter-
vezésében, kialakításában,-

- Pályázatok elkészítésének 
koordinálása a Széchenyi-terv és 
egyéb hazai és európai támogatá-
si források elnyerésére; 

- A programcentrum belső 
marketingfeladatainak ellátása 
(projektbemutató rendezvények 
szervezése, médiakommunikáci-
ós háttéranyagok elkészíttetése), 
az eredmények dokumentálása,-

- Döntés-előkészítés és végre-
hajtás a DARFT határozatai 
alapján. 

A logisztikai és határ menti 
gazdasági fejlesztés aránylag új, 
rendkívül összetett feladat. Ezen 
a szakterületen a projektek a 
dél-alföldi régiót átfogó és azon 
túlmenő, nemzetközi viszony-
latban is nagy jelentőséggel bír-
nak. 

Az előzetes felmérések és kon-
zultációk során tapasztalható, 
hogy a logisztikai szolgáltatáso-
kat végző vállalkozások és az 
egyes projekteket képviselő szer-
vezetek -saját projektjeik megva-
lósításához feltétlenül szüksé-

gesnek tartják a koordinációt és 
a kooperációt. Ezért a program-
centrum társulási rendszere nyi-
tott minden olyan, a régióban te-
vékenykedő vállalkozás felé, 
amely ezen a szakterületen saját 
fejlesztése céljából projekteket 
szándékozik megvalósítani. 

Az elmúlt, nem egész egy év 
során - amióta a programcent-
rum megszervezése megkezdő-
dött - még nem körvonalazódott 
teljes egészében a programcent-
rum tagjainak köre. Ez elsősor-
ban a projektjavaslatok hiányá-
ból, az induló projektek kidolgo-
zottságának alacsony szintjéből 
adódik. A szerveződés tehát még 
folyamatban van. 

Jelenleg körvonalazódik né-
hány, a Dél-Alföld számára is, és 
azon túlmenően is jelentós pro-
jekt. 

Különösen említésre méltóak 
azok, amelyek be kell hogy kerül-
jenek a Nemzeti Fejlesztési Terv-
be is. Ezek a következők: a Szege-
di Logisztikai Szolgáltató Köz-
pont, a Bajai Logisztikai Szolgál-
tató Központ, s a Békéscsabai Lo-
gisztikai Szolgáltató Központ 
megvalósítása. 

Ezenkívül olyan projektkezde-
ményezések is létrejöttek, ame-
lyek a kis- és középvállalkozá-
sok, ipari parkok, vállalkozási 
övezetek, logisztikai szolgáltató 
központok kooperációs és hatá-
ron átnyúló rendszerét, logiszti-

kai hátterét, logisztikai informá-
ciós rendszereik kialakítását 
eredményezik. 

A kezdeményezéseknek első-
sorban a Szegedi Logisztikai 
Szolgáltató Központ, a makói 
és mórahalmi ipari parkok fej-
lesztése során kell megvalósul-
niuk. 

A továbblépés elősegítése és 
felgyorsítása érdekében a prog-
ramcentrum gesztora - együtt-
működve a DARFT szakszolgá-
lataival, más programcentru-
mokkal és a logisztikai tevékeny-
ségekkel foglalkozó vállalkozá-
sokkal - kifejlesztett egy olyan 
internet alapú rendszert, a Prae-
log Logisztikai Portálrendszert, 
amely kapcsolódik a DARFT 
Térségi Portáljához. A Praelog 
portálrendszer lehetőséget te-
remt a programcentrum tagjai 
számára a belső kommunikáció 
lebonyolítására, a logisztikai vál-
lalkozások együttes megjelenésé-
re, naprakész információk folya-
matos áramlására, az ágazatspe-
cifikus elektronikus kereskede-
lem lebonyolítására a régió hatá-
rain belül és azokat átlépve egy-
aránt. 

Várhatóan a programcentrum 
és az együttműködő partnerek 
eddigi tapasztalataira alapozva 
ez év során a logisztikai és határ 
menti gazdasági együttműködés 
fejlesztései terén jelentősebb elő-
relépésre lehet számítani. 

Új technológiák 
- határok nélkül 
A Felsőoktatási F program-
centrum konzorciumának tagja-
ként az MTESZ (Műszaki és Ter-
mészettudományi Egyesületek 
Szövetsége) Csongrád megyei 
szervezete az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi Felügyelőség-
gel közösen 3 napos szakmai 
konferenciát szervezett, melyre 
nemcsak a Dél-alföldi Régióból, 
hanem határainkon túlról is ét-
keztek előadók, szakemberek. A 
konferencián a határokon átnyú-
ló környezetvédelmi kihívások-
ról esett szó, melyek versenyké-
pes, új technológiák alkalmazá-
sával megoldhatók. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Biotechnológiai Intézetében ki-
kísérletezett új módszerekkel a 
régióban keletkező szerves hulla-
dékok hatékonyan ártalmatla-
níthatok. 

Az MTESZ komoly szakértői 
bázissal rendelkező tagegyesüle-
tei technológiai transzfer megva-
lósítóivá válhatnak. A tagegyesü-
letek szakmai kiállítások, ren-
dezvények, szaktanácsadás ré-
vén elsősorban a technológiák 
gyakorlati hasznosulásához já-
rulhatnak hozzá. A szellemi élet, 
a tudomány így ismét visszatér a 
Kígyó utcai Technika Házába. 
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Területfejlesztés 
A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 

támogatásával havonta egyszer 
- a Délmagyarországban, a Délvilágban, a Békés Megyei Hírlapban 

és a Petőfi Népében - megjelenő szakmai melléklet. 
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