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EP-VÁLASZTÁS 2009 – SZERKESZTŐSÉGÜNK VENDÉGE VOLT SZENT-IVÁNYI ISTVÁN

RÖVIDEN

Szent-Iványi István újrázna

 Képaukció. Május 16-án Vaján, a Vay
Ádám Múzeumban képaukciót tartottak
kortárs képzőművészek alkotásaiból. Összesen 23 kép kelt el 800 ezer forint értékben.

■ A liberális politikus
bízik abban, hogy ismét
tagja lehet az Európa
Parlamentnek.

EP-VÁLASZTÁS 2009

Szakértelem és hitelesség
Nyíregyháza (KM) – Az EP-választáson
minden MDF-re leadott szavazat csökkenti a
szélsőségek választását, s minél többen mennek el szavazni, annál kisebb az esély, hogy egy
vállalhatatlan kisebbség képviselje hazánkat az
unió parlamentjében – mondta tegnap Nyíregyházán tartott sajtótájékoztatóján Dávid Ibolya.
Az MDF elnöke szerint a június 7-ei választás
nem a hatalomról szól, hanem Európa jövőjéről. Arról, ki legyen az a 22 ember, aki Magyarországot képviseli Európában. A párt listavezetői közül Bokros Lajos tudja, hogyan lehet
elérni a gazdaság élénkítését, s erre van szüksége Európának, Habsburg György érdekérvényesítő képessége pedig minőségi változást hozhat hazánk európai képviseletében. – Mindketten azt a szakmaiságot, európai gondolkodást
és nemzetközi tekintélyt jelentik, amely segítheti hazánk hitelességét visszaszerezni a döntések előkészítésében és a döntések meghozatalakor is. A hiteles és őszinte politizálásnak
nincs alternatívája – fogalmazott Dávid Ibolya.
A belpolitikai helyzetről elmondta: a Bajnaiprogram csupán tűzoltás, nem ad arra választ,
hogy a lefulladt magyar gazdaságot hogyan
lehet élénkíteni, a versenyképességét visszaszerezni, nem teremti meg a jövő alapjait.

Nyíregyháza (KM – Sz. A.) –
Szent-Iványi István az elmúlt öt
évben az Európa Parlament liberális frakciójában képviselte a
magyar érdekeket, az SZDSZ listavezetőjeként a politikus újrázásra készül.
KM: Milyen eséllyel képviselheti a liberális értékeket, illetve a magyar érdekeket egy képviselő az Európa
Parlamentben?
Szent-Iványi István: Az uniós
képviselőség a kompromisszumkeresés kifinomult művészete,
ahol önmagában a 24 – júniustól
csak 22 – magyar képviselő nem
sok mindent tud elérni. Az Európa Parlamentnek három nagy
frakciója van – néppárti, szocialista és liberális –, de egyiknek
sincs abszolút többsége, ügydöntő kérdésekben gyakran éppen
a liberális frakció volt a mérleg
nyelve. Ahhoz, hogy egy-egy fontos célkitűzést meg tudjunk valósítani, a frakción belül kis koalíciókat kell kötni, és magunk
mellé állítani olyan képviselőket,
akiket „cserébe” egy számukra
fontos ügyben mi támogatunk.

Népzenei konferencia
Nyíregyháza (KM) – Országos népzenei konferenciának ad otthont május 23-án Nyíregyháza: a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és
Gyermekcentrum a Szabolcs megyei kórusszervezettel karöltve rendezi meg az eseményt,
melyen előadás hangzik el többek között az
országos minősítő rendszer tapasztalatairól, a
népzenei mozgalom helyzetéről, s közben fellép a Boróka énekegyüttes, a Balkányi Szabó
Lajos asszonykórus, a Napkori Asszonykórus, a
Bereg citerazenekar, s az Érpataki asszonykórus. A konferenciát a Váci Mihály Kulturális,
Művészeti és Gyermekcentrumban rendezik.

KM: A magyar képviselők egységesen állnak ki a
Magyarország szempontjából lényeges ügyek mellett?
Szent-Iványi István: Belépésünk után két évig, 2004–2006
között a közös munka kifogástalan volt, és semmiben nem emlékeztetett a hazai viszonyokra.
2006 őszén azonban ez megvál-

tozott, s azóta a helyzet folyamatosan romlott.
KM: Hogyan értékeli a saját
szerepét: sikeres volt a fent
említett kompromisszumkeresésben?
Szent-Iványi István: Frakciónk tágabb vezetésének tagjaként azok között voltam, akik a
fontos döntéseket hozzák. Voltak
olyan ügyek, melyeket egyértelműen sikerként könyvelhetünk
el: ilyen a vajdasági magyarverések kapcsán hozott határozat,
illetve nyomásgyakorlás, mely
után szinte teljesen megszűntek a magyarokat ért atrocitások, de ilyen a kishatár-forgalmi szabályozás elfogadása, vagy
az, hogy a városok ma már jóval
bővebb keretet fordíthatnak fejlesztésre, ráadásul sokkal szélesebb körű felhasználási lehetőséggel.
KM: Az SZDSZ 13+1 pontból
álló célkitűzése között hány
olyan van, mely lényeges
annyira, hogy támogatást
kaphat a frakcióban, illetve
az Európa Parlamentben is?
Szent-Iványi István: Valamenynyi pont ilyen. Az egyik legfontosabb törekvés a munkaerő szabad áramlására vonatkozik: szeretnénk elérni, hogy Ausztria
és Németország a 2011-es végső
határidő előtt oldja fel a magyar
munkavállalókat sújtó korlátozásokat.
KM: Az ellenzék gyakran
bírálja a kormányt azért,
mert rosszul használja fel
az uniós pénzeket, s azért,
mert az érkező források
hatására sem közelítünk az
uniós átlaghoz.

Tanulj velünk!

Szent-Iványi István: A
források felhasználásával én sem értek
mindig egyet, de
erről nem Brüsszel
tehet. A Nemzeti
Fejlesztési Tervben meghatározott célokra fordítja
az ország a
pénzt, azt
gondolom,

Szent-Iványi István bízik a sikerben

(Fotó: Racskó Tibor)

ezen a téren lehet és kell is elő- KM: Fodor Gábor pártelnök
relépni. Abban is van igazság, a napokban lapunknak azt
hogy a hazai régiók átlaga és nyilatkozta, bízik a válaszaz uniós átlag közötti külön- tás sikerében, bízik a libeség nem csökkent, ennek viszont rális szavazók józan ítélőaz az oka, hogy az ország nem képességében. Ön is ennyire
növekedett olyan mértékben, optimista?
mint ahogyan az unió. ÖszSzent-Iványi István: Igen, és azt
szességében mégis sokkal jobb gondolom, legalább egy liberáa helyzet, mint öt évvel ezelőtt, lis politikus képviseli majd a
s azt sem szabad elfelejteni, magyar értékeket az unióban.
hogy ma Magyarországon nincs Ám ehhez arra van szükség,
olyan közberuházás, amit ne az hogy a szavazók belássák: az
unió finanszírozna, s ha nem egyetlen módja annak, hogy
lennénk az unió tagjai, a vál- az uniós ügyekre befolyásuk
ságkezelés is jóval nehezebb lett legyen, az az, ha elmennek szavolna.
vazni.

E

bben az évben is folytatódnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv által
biztosított uniós pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi Operatív
Program keretében is.

Tehetségkutató.

A gazdaságfejlesztés területén
eddig 1 milliárd 320 millió forint támogatást folyósított az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, ipari parkos
beruházásokat támogatva.
2009–10-ben ezen a területen a
következő lehetőségekkel lehet
számolni: Egyedi Regionális
Ipartelepítés, Telephelyfejlesztés,
Regionális Válságkezelő Alap,
Vállalatok és képző intézmények
közötti együttműködések támogatása, Vállalati tanácsadás, és
Innováció, valamint Üzleti infrastruktúra regionálisan kiegyensúlyozott fejlesztése a komplex
programmal kezelendő LHH kistérségekben. Minderre a pályázható keret: közel 16,5 milliárd
forint.
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Fiatalokból szerveződött
zenekarok zenei tehetségkutató versenyét rendezték meg a napokban
a Mustárházban, ahol
több mint másfél tucat
együttes között a képen
látható SLEET is versengett a zsűri kegyeiért
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Nyíregyháza (KM) – Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási projekt Sárga Könyves tendereinek, mely a
szennyvíztelep fejlesztésére és a
komposztálótelep építésére lett
meghirdetve, május 12-én lejárt
a beadási határideje.
A borítékok bontása megtörtént, a tenderkiírást összesen
heten vásárolták meg, ebből öt
pályázat érkezett be határidőre – tájékoztatott Mikó Dániel,
a projekt vezetője. Amennyiben
nem lesz hiánypótlás, tehát optimális esetben, június első hetében eredményt hirdethetnek, és
ennek eredményeképpen már
akár június végen elkezdődhetnek a kivitelezési munkák.
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Újabb mérföldkő

A közlekedésfejlesztés területén 2009-ben 622 millió forint
értékben született támogatói
döntés, 9 pályázatot érintően.
(2007-től napjainkig 56 nyertes
pályázóval, közel 8,5 milliárd
forint értékben született Támogatási Szerződés). 2009-ben
a következő lehetőségekre lehet
pályázni, közel 25 milliárd forint
értékben (2009–10-es keret): 4 és
5 számjegyű közutak fejlesztése,
Önkormányzati utak fejlesztése,
Önkormányzati utak fejlesztése a
komplex programmal kezelendő

LHH kistérségekben, Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben, Közösségi közlekedés infrastrukturális
fejlesztése, Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése a
komplex programmal kezelendő
LHH kistérségekben.
A környezetfejlesztés napjainkban egyre fontosabb terület,
melynek keretein belül ebben
az évben az alábbi lehetőségekre lehet pályázni: 2000 LE alatti
települések
szennyvízkezelése
(jelenleg társadalmasítás alatt),
Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések (jelenleg
társadalmasítás alatt), Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi
fejlesztések a VTT által érintett
településeken, Települési szilárd
és folyékony hulladéklerakók
rekultivációja, Állati hulladéktemetők, dögkutak rekultivációja,
Belvízvédelemhez
kapcsolódó
térségi vízrendezés. A pályázható
keretösszeg 2009–10-ben, közel
14,5 milliárd forint.
Magyarországnak kiemelkedő turisztikai adottságai vannak, ezért
ezen potenciál fejlesztése elengedhetetlen fontossággal bír. Ebben az évben eddig 6 pályázatot
esetében írta alá az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség
a támogató szerződéseket, közel
1 milliárd 102 millió forint értékben.
2009–10-ben a következő lehetőségekre lehet pályázatot benyújtani ebben a témában: Ver-

senyképes turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés, Turisztikai fogadóképesség fejlesztése, Turisztikai Desztináció Menedzsment
fejlesztése. A pályázható keretösszeg 2009–10-ben 20 milliárd
forint.
A fent említett prioritások keretösszegeit összeadva látható,
hogy 2009–2010-ben, az ÉszakAlföldi Operatív Program keretében közel 76 milliárd forint
uniós forrást lehet elnyerni.
2009. május 23-án, szombaton, Debrecenben, a Kossuth
téren, délelőtt 10 órától kerül
megrendezésre a „A régió napja” elnevezésű programsorozat,
mely a régiónkban található kistérségeknek ad bemutatkozási
lehetőséget. A számos kulturális
program mellett az érdeklődők
megismerkedhetnek a kistérségek
sajátos gasztronómiai ízvilágával,
termékeivel.
Keressék pavilonunkat, ahol
értékes ajándékokkal, és az uniós pályázati lehetőségek aktuális
információival várjuk Önöket.
A napot könnyűzenei koncertek
zárják: Van, Folk Error és a Bikini együttes.
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A fejlesztések
nem állnak
meg…
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