
Hat éves a Nyugat Pannon EU-régió

Valóságos szenzáció volt 1998-ban az Euregio West –

Nyugat Pannónia megalakulása. Burgenland és két nyu-

gat-magyarországi megye (Gyõr-Moson-Sopron, illetve

Vas) elsõ ízben vágott bele határon átnyúló együttmû-

ködésének olyan szervezeti keretek közti alakításába,

amely megfelelt az Európai Unió irányelveinek. Már a

szándéknyilatkozat aláírása is jelképértékû volt: Kis-

martonban, az Esterházy-kastély Haydn-termében

összegyûlt közönségnek nemigen kellett bizonygatni

az együttmûködés létjogosultságát. Ezen a vidéken év-

századosak az összefonódások, s nem csak a kultúrá-

ban, amit jól jelzett már maga az ünnepi mûsor is: a „ki

tudja eldönteni magyar, avagy osztrák?” zeneszerzõk

mûveinek felcsendülése.

Az akkortájt még ügyetlenül, láthatóan csekély ru-

tinnal elnevezett EU-régió – amelyet ma már egysé-

gesen Nyugat-Pannon EU-régióként emlegetnek – a

határ mindkét oldalán nagy reményeket keltett. Botos
Gábor, Gyõr-Moson-Sopron, és Pusztai Gyula, Vas me-

gye akkori közgyûlési elnöke elsõsorban Burgenland

EU-tapasztalatainak átvételére számított. Ausztria

ugyanis 1995 óta teljes jogú tagja volt az Uniónak.

Karl Stix, az osztrák aláíró viszont az akkoriban még

ijesztõnek tûnõ és nagy félelmeket kiváltó munkaerõ

áramlás, a fekete munkavállalás keretek közé szorítá-

sát remélte. Már ekkor kijelölték az EU-régió fõ mû-

ködési területét: a területrendezést és tervezést, a

gazdaságot, az idegenforgalmat, a közbiztonságot, a

katasztrófa elhárítást, a humanitárius feladatokat és

az oktatást állították a középpontba. E területeken

egyébként ekkor már ugyancsak nem volt újnak

mondható az együttmûködés, hiszen a határnyitás

után igen hamar, 1991-ben megalakult a Regionális

Tanács. Ennek tapasztalatait az új EU-régió minden-

képpen be akarta építeni a napi munkájába. Jobb le-

hetõség kínálkozott a már beindított projektek össze-

hangolására, no és a finanszírozás is biztatóbbnak

tûnt, tekintettel a sokféle brüssze-

li támogatás igénybevételének le-

hetõségére. Az elsõ tervek között

szerepelt egy új határátkelõ meg-

nyitása, valamint a szentgotthárdi

ipari park tetõ alá hozása. Kialakí-

tották az EU-régió szervezeti fel-

építését is: egy harmincfõs – saját

költségvetéssel nem rendelkezõ –

tanács lett az irányító testület.

Az EU-régió létrejötte némi civa-

kodást váltott ki a magyar oldalon:

Zala megye ugyanis nehezményez-

te, hogy kimaradt az ígéretes for-

mációból. Az alapítók nem kívánták

a végtelenségig növelni a tagok

számát, de elismerték a zalaiak jo-

gos igényét, s azóta már három ma-
gyar megye Burgenland partnere.

Ma már kisebb feltûnést kelt a Nyugat-Pannon EU-

régió, lévén nem egyedüli jelenség. Igaz, tevékenysége

mind a mai napig kissé szürke. Ennek az az oka, hogy

amíg Ausztria föderációs berendezkedése miatt Bur-

genland számos területen önállóságot élvez, a ma-

gyarországi közigazgatási határok merevebbek, s sok

esetben nehéz megteremteni az igazi partnerséget. A

megalakulástól eltelt – meglehetõsen rövid – idõ egy-

elõre kevésnek bizonyult az igazi régiós tudat kialaku-

lásáig is. Számos kevéssé látványos területen – a közle-

kedésben, a szennyvíz-elvezetésben és víztisztításban,

a hulladékgazdálkodásban – ugyanakkor több projekt

is beindult. Az érintettek mindezt keveslik, s azt hang-

súlyozzák, hogy Magyarország EU-csatlakozása új táv-

latokat nyit. Most már mód van rá, hogy a szervezet ed-

digi stratégiai tervezési és információs szerepét finan-

szírozható, kölcsönös megegyezéssel kidolgozott pro-

jektek tényleges megvalósításával váltsák fel. A ma-

gyarországi megyei közgyûlések elnökei, akik az inkább

politikai, diplomáciai szerepkörrel elégedetlenek, pon-

tosan felmérték azt is, milyen feltételeket kell teljesíte-

ni a sikerhez. Az EU-régió munkacsoportjaiba olyan

személyeket kell delegálni, akik a helyi és regionális

fejlesztések ismeretén túl rendelkeznek a megfelelõ

képviseleti hatáskörrel is. A szervezet elnökségébe job-

ban be kellene vonni a megyei városok és kistérségek

képviselõit. Kulcsfontosságúnak tartják, hogy az EU-

régió a korábbinál több szállal kötõdjön a helyi és a

megyei szervezetekhez.

A Nyugat-Pannon EU-régió sajátossága, hogy a szer-

vezet Ausztria legelmaradottabb és Magyarország leg-

fejlettebb térségét fogja át. A régió teljes területén,

819 településen összesen 1,27 millióan élnek, ebbõl

277 ezren Burgenlandban. A népsûrûség az osztrák tar-

tományban a legkisebb (négyzetkilométerenként csu-

pán hetven fõ), s Gyõr-Moson-Sopron megyében a leg-

nagyobb (ahol négyzetkilométerenként 106-an élnek).
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Az EU-régióban

a települések

átlaglélekszá-

ma 1560 fõ, Za-

lában a legki-

sebb (1157 la-

kos), Gyõr me-

gyében a legna-

gyobb (2484 la-

kos).

Az adatok ab-

ból a kiadvány-

ból származnak,

amelyet a Bur-

genlandi Tarto-

mányi Hivatal

statisztikai rész-

lege, valamint a

Központi Sta-

tisztikai Hivatal

három nyugat-dunántúli igazgatósága tavaly október-

ben immár másodszor adott ki.

Az érdekes összehasonlítás durva különbségeket is

leleplez. Kiderül például, hogy Burgenlandban a férfiak

születéskor várható élettartama 75, míg a nõké 82 év,

ami hat, illetve öt évvel magasabb, mint hazánk nyu-

gat-dunántúli régiójában. Bár a halálozások száma a

határ mindkét oldalán meghaladja a születések szá-

mát, Burgenlandban mégis kisebb mértékû a népesség

fogyása, mint a magyarországi megyékben. Ennek el-

sõsorban a bevándorlás az oka: az EU-régióban a gaz-

dasági fejlettség alapján alakul a betelepülõk száma,

azaz Burgenlandban a legnagyobb és Zalában a legki-

sebb.

Az osztrák tartományban közel háromszoros az egy

fõre jutó GDP a magyar régióhoz képest – 16 400 euro

szemben a mi 5 644 eurós mérõszámunkkal –, pedig

Burgenland sem éppen éllovas (13 százalékkal marad

el az osztrák átlagtól). A nyugat-dunántúli adat ezzel

szemben valamivel jobb a magyarországi átlagnál. A

munkanélküliségi ráta viszont jóval magasabb Burgen-

landban. Odaát

n y o l c - k i l e n c

százalék, míg a

határ innensõ

oldalán csupán

öt-hat százalék

között mozog.

Látványos a

különbség Bur-

genland és a

magyar régió

úthálózata kö-

zött is. A West-

Pannon EU-

régió elsõ- és

másodrendû fõ-

útjainak hatvan

százaléka az

osztrák tarto-

mányban talál-

ható. Az ezer lakosra jutó személykocsik száma (568)

csaknem kétszer annyi, mint a Nyugat-Dunántúlon

(256). A burgenlandi háztartásokban kétszer több szá-

mítógép van, és négyszer annyian használnak naponta

internetet, mint a magyar megyékben.

Az egészségügy mutatói elsõ látásra számunkra ked-

vezõk, hiszen a három hazai megyében összesen 16

kórház mûködik, és ezekben majdnem ezer orvos dol-

gozik. Ugyanez az adat Burgenlandban öt kórház és 400

orvos. Az egészségügyi szolgáltatások színvonalában

ugyanakkor már a másik oldalon van az elõny, hiszen az

osztrák tartományban 100 kórházi ágyra kétszer több

orvos jut, mint Nyugat-Dunántúlon.

A térség legjellemzõbb adatait tartalmazó kétnyelvû

kiadvány elkészítése 1,5 millió forintba került, három-

ezer példányban nyomtatták ki, és 1500 forintért árul-

ják. A kötet a 2000-ben megjelent elsõ kiadáshoz ké-

pest számos új információval és számsorral bõvült.

Szerzõinek feltett szándéka, hogy a jövõben is rendsze-

resen frissítik az adatokat.

Szászi Júlia
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