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A Karpat-mdenece legnagyobb tajegysege a NagyalfOld.Ennek deli reszen a Tisza als6 szakaszanak tagabb
tersegeben, a Bacska, Banat es a Bekes-csanactilOszhat
kibovftett komyezeteben alakult ki egy tij regionalis
egytittmukodes.A terseg reszei korabban egymassal szoros kapcsolatban alltak, gazdasagi-politikaiegyseget kepeztek, amelynek fejlodesere a terszerkezetet megbont6,
nemzetkozi politikai dontesek markans hatast gyakoroltak. A tertiletet harom reszre osztotta a magyar-romanjugoszlav hatar, ennek kovetkezmenyekenta tersegi kapcsolatokvagy megszakadtak,vagy intenzitasukcsokkent.
A rendszervalmst kovetoen a terseg orszagaiban hatarmenti tertiletekenkiilOnosen- megelenktiltaz erdeklodes a kapcsolatokfelelesztese,szeleslteseirant.
A DKMT-euroregi6t 4 magyarorszagi, 4 romaniai
megye, valamint a Vajdasag reprezentalja. Az egytittmukodes jegyzokonyvenekalMrasara1997. november 21-en
kertilt SOTSzegeden.

Az egytittmUkodescelja, bogy fejlessze es szelesltse a
helyi kozossegekes helyi onkormanyzatokkozoti kapcsolatokat a gazdasag, az oktatas, a muvelodes, a tudomany
es a sport tertileten.

A DKMT iranyft6 testtilete, az Elnokok ForUlruinak
dont6se alapjan minden ev majus utols6 heteben kertil
megrendezesrea DKMT Euroregi6Napja Ktibekhazan,a

.

Fornis: http//www.jate.u-szeged.hu/hungary/pollinfo/euroreg.htm
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hannashatarmu.Az Elnokok F6ruma hivatalos lapot indftott Euro-Regi6 cfmmel,melyben a regi6ban tOrtenoesemenyeket, a regi6t erinto terveket, fejlesztesi lehetosegeket jelenfti meg riportokkalkiegeszftve.Hamarosan elkesztil a DKMT-euroregi6 Strategiai terve, mely azokat a
fejlesztesi in'inyokates lehetosegekettartalmazza, mellyel
biztosfthat6az egytittmiikodestartalmimegalapozasa.
A DKMT irodaja
A korabbi Elnokok F6ruma hatarozata ertelmeben az
Euroregi6 kozpontja Szeged lett, itt kertil felalHrnsraa
Kozossegi KezdemenyezesekIrodaja, mely a munkaszervezet vegpontjakent relet a zokkenomentes miikodesert.
Az egytittmiikodes tartalmi elemeinek vegrehajtasahoz
magahoz a miikodteteshezsztiksegesfinancialishatteret a
tagok altal befizetett kozos penzalap (lakossagszam x
0,004 euro) biztosftja.Az iroda szervezetilegaz Elnokok
F6ruma kozvetlen iranyftasaala tartozik,vezetoje mindeD
rendes tilesen beszamol6t tart az iroda aktualis tevekenysegerol.
Az iroda fo feladatai:

.

.
.

.
.

koordinaljaaz ElnokokF6rumatileseit,
kozremiikodik a munkadokumentumok elkeszfteseben,
alland6kapcsolatottart a tagregi6kkal,
biztosftjaa folyamatosinformaci6aramlast,
kapcsolatokat epft mas regionalis egytittmiikodesekkel,
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figyelemmel kfseri az Eur6pai Uni6 klilonfele
programjait,es az ElnokokF6rumadontese alapjan
palyazatokat keszft es projektek megval6sftasat
szervezi,
kezdemenyezi es bonyolftja kOlaS rendezvenyek,
akci6k megtartasat.

Az iroda ewe:
6722. Szeged,Tabor u. 7/b
Telefon: (+36-62)420-723
Fax.: (+36-62)425-157
E-mail: dkrnt@mail.tiszanet.hu
A DKMT -euroregiot alkoto megyek adatai:
Arad megye (Romania): Tertilete:7652 krn2.Lakossaga: 507 ezer fa. Fejlett mezagazdasagattObbmint hatvan szazalekban allattenyesztesjellernzi. Ehhez viszonylag fejlett elelmiszeriparis kapcsol6dik. Fontosabb iparagai a gepgy<irtas,fernfeldolgozas,a textil- es a vegyipar.
Baes-Kiskun megye (Magyarorszag): Tertilete8362
krn2.Lakossaga: 542 ezer fa. Az elsasorban mezagazdasagar61,szala-, gytimo1cs-es zOldsegkultUrajar61
ismertte
valt megye az elmult evtizedekbena Duna-Tisza kozenek
kereskedelmikozpontjavafejladOtt.
Bekes megye (Magyarorszag): Tertilete 5631 krn2.
Lakossaga: 407 ezer fa. A kozep-bekesi varosegytittes
(Bekescsaba-Gyula-Bekes) faleg elelmiszeripar jellegii
tertilet, de fejlett konnyiliparralis bfr. TermeIesi profiljat
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elsasorban a hus- es a tejipar, illetve a konnyuipar jellernzi.
Csongrad megye (Magyarorszag): Teriilete: 4263
km2.Lakossaga:438 ezer fo. A del-alfOldiregi6 kozpontja. Szegeden a komyekbeli mezagazdasagi termelesre
fejlett elelmiszeriparjOlt letre. Vihlghiru szalamigyartasa
mellett paprikatermelese es -feldolgozasa is ismert. A
tersegben Szentesen fejlett a primarzOldsegtermeIes es a
baromfifeldolgozas, Mak6n hagymatermeles, H6dmezavasarhelyenporcelan-es merleggyartasfolyik.
Hunyad megye (Romania): Teriilete:7016 km2.Lakossaga: 547 ezer fa. A Deli-KarpatoknaIhelyezkedikel,
fOleghegyvideki teriileten. Hagyomanyosanipari jelleg(i
megye, a munkaera 46,7 szazaleka az iparban dolgozik.
Fa iparagak a banyaszat, az energetika, a fa- es szarmefeldolgoz6 ipar, melyek fejladeset a gazdag termeszeti
forrasok - vastartalmuercek - biztositjak.
Jasz-Nagykun-Szolnok megye (Magyarorszag):
Teriilete: 5607 km2. Lakossaga: 423 ezer fa. Az eszakalfOlditeriilet az orszag jelentas elelmiszertermela tersege. A szant6 tObbmint felenbuzat es kukoricat termelnek.
Fejlett tegla- es cserepipar, fa-, papfr-, cukor- es malomiparjellemzi a megyet.
Krass6-Szoreny megye (Romania): Teriilete: 8514
km2.Lakossaga: 376 ezer fa. Romania leginkabb erdavel
borftott megyeikoze tartozik,az orszag delnyugatireszen
talaIhat6. A megye 65,4 szazaIekat hegyvideki teriiletek
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alkotjaIc A hagyomanyosmezagazdasagi es technol6giai
fejlades mellett Romania egyik legregibbvas- es acelipari
kozpontja. A termaIforrasokjelentas szama lehetave tette
a fejlett gy6gyaszatkialakulasat.
Temes megye (Romania): Tertilete: 8692 km2. Lakossaga: 715 ezer to. Mezagazdasaga kiemelkeda, a novenytermesztes mellett fejlett aIlattenyesztesjellernzi. A
tradicionaIiselelmiszeripariagazatok zomeben a helyben
termelt alapanyagotdolgozzakfeI.
Vajdasag Autonom Tartomany (Szerb Koztarsasag): Tertilete:21 506 km2.Lakossaga: 2 milli6 013 ezer
fa. EIsasorban mezagazdasagi termelessel foglalkoz6
lakossag buzat, kukoricat,cukorrepat,repcet, napraforg6t,
kendert es koml6t termeI. A fejlett agrarvidek jelentas
elelmiszeripartvonzott magahoz.
DKMT -euroregio: Tertilete:77 243 km2.Lakossaga:
5 milli6 968 ezer to.
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