
A kistérségeknek ne lenne jövőjük?
Magyarok és lengyelek együtt keresik a közös pályázás és lobbizás lehetőségeit

Lublin (HBN -  Ü. Sz.) -  
Van mit tanulnunk a lengye
lektől -  derült ki a megyei 
önkormányzat delegációjá
nak a múlt héten a Lublini 
vajdaságban tett látogatása 
során, melynek célja az 
európai uniós felkészülés ta
pasztalatainak cseréje volt.

Lengyelországban már négy 
éve régiók szerint szervezik a 
közigazgatást. A kétmillió lako
sú Lublini vajdaság négy egység
ből született, és a csaknem négy

ül kistérségi projektek gyakor
latban kudarcot vallottak.

A VAJDASÁG M A R S A LU A
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százezres város a központja -  
tudtuk meg vendéglátóinktól. A 
kistérségi projektek azonban a 
gyakorlatban kudarcot vallottak 
Lengyelországban -  mondta el 
Henryk Makarewicz, a vajdaság 
marsallja.
Együtt könnyebb

A Lublini vajdaság egy belo
rusz és egy ukrán eurorégióval fo
gott össze -  hasonlóan a Hajdú- 
Bihar-Bihor kapcsolathoz. A mar
sall elárulta: ugyan sokat fejlőd

A Lublini vajdaság közgyűlésének épülete előtt a küldöttség tagjai
(Fotó: Üveges Szilvia)

tek az elmúlt négy évben, vannak 
azonban olyan területek -  például 
az idegenforgalom amelyeken 
szeretnék még jobban kihasznál
ni a lehetőségeket. Az utóbbi esz
tendőkben javult a Hajdú-Bihar 
és a Lublini vajdaság közti 
együttműködés, mely leginkább a 
testvérvárosok viszonyában volt 
észrevehető. Henryk Makarewicz

szerint az uniós lehetőségeket 
együtt, egymással egyeztetve ér
demes és hatékony kihasználni.
Közös táboroztatás

-  Nem szabad egymást ver
senytársnak tekintenünk -  jelen
tette ki, utalva arra, hogy össze
fogva jelentősebb erőt képvisel
hetünk a közösség életében, dön

téshozatalában. A tapasztalatcse
rén kívül kézzelfogható gyakor
lati hozadékkal is járt az út: az 
önkormányzatok munkatársai 
olyan programokat terjesztenek 
majd a két képviselő-testület elé, 
amelyek a Phare támogatásával 
közösen is megvalósíthatók. Ju- 
hászné Lévai Katalin, a Hajdú- 
Bihar Megyei Közgyűlés elnöke 
pedig november 22-ére, az első 
megye napjára meghívta lublini
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Nem szabad egy
mást konkurens
nek tekinteni.

H e n r y k  M a k a r e w i c z
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kollégáját és küldöttségét me
gyénkbe. Mint elmondta, további 
ötletei is vannak: Zwierzyncában, 
ahol az egykori grófi család nyá
ri rezidenciája található, például 
több száz magyar gyerek táboroz
hatna a vakáció alatt. A közös 
üdülések azért is fontosak, hogy 
egymás kultúráját megismerve 
majdan az Unióban jobban 
megérthessük egymást -  hangsú
lyozta Juhászné Lévai Katalin.
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Szóljon hozzá!


