
A gazdasági szálak újraszövését, az 
elcsatolt területeken élő magyarok 
vállalkozásaival való gazdasági kapcso-
latépítést nem csak azért fontos szor-
galmazni, mert a határon túli magyarok 
nemzeti megmaradásához, helyben 
maradásához ez szükséges. Azért is 
lényeges, mert az „anyaországi” cé-
geknek is szükségük van új befektetési, 
együttműködési területekre. A törté-
nelmi Magyarország gazdaságföldrajzi 
értelemben is szerves egységet alko-
tott. Ennek újraformálódását segíti elő 
a Kárpátok Régió üzleti Hálózat.

Négy iroda Erdélyben, kettő-kettő Szlovákiában és Szerbi-
ában, egy-egy Ukrajnában, Horvátországban, illetve Szlo-
véniában. E tizenegy iroda képezi majd a Kárpátok Régió 
Üzleti Hálózat határon túli székhelyeit, közülük kettőt 
nyitottak meg június elején. A Nemzetgazdasági Minisz-
térium azokban a nagyvárosokban létesíti a központokat, 
amelyek máig fontos szerepet játszanak a külhoni ma-
gyarság életében. Elsőként az erdélyi hálózatot építették 
ki. Kolozsváron három hónapja nyílt meg az első iroda, 
amit egy hónappal később Nagyvárad, majd a közelmúlt-
ban Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy követett.

kolozsvári pezsGés
A Kárpátok Régió Üzleti Hálózat kolozsvári irodája az 

egykor Astoria szálloda patinás épületében kapott helyet. 
2006 óta ez a székhelye a Kárpátia Magyar-Román Keres-
kedelmi és Iparkamarának is.

– A Magyarországról Erdély felé tájékozódó cégek 
számára részletesen el tudjuk magyarázni, hogy milyen 
jogi, adózási környezetbe kerülnek, tájékoztatni tudjuk 
őket a cégalapítás folyamatairól, az üzleti szokásokról, 
a lehetséges uniós pályázatokról – sorolja feladataikat 
Vass Attila irodavezető. – Az erdélyi vállalkozók pedig 

befektetési partnert, piacot, tőkéstársat keresnek Ma-
gyarországról.

Az első irodát azért Kolozsváron avatták, mert ma is ez 
Erdély üzleti életének központja. A 350 ezres egyetemi vá-
rosban 80 ezer hallgató tanul. Kolozsvár a válság éveiben is 
szédítő tempóban fejlődik, ami az építőipari cégek számára 
nagy lehetőségeket jelenthet. Az autópálya-építések mellett 
a megyei utak, a víz-, gáz-, és csatornarendszerek elodázha-
tatlan bővítése jelenthet biztos megrendeléseket. A finan-
szírozási nehézségek miatt a többi EU-tagállamhoz képest 
Románia elmaradásban van a támogatások lehívásában, 
ezért különösen szüksége van a tőkeerős befektetőkre.

– Természetesen nem tudunk komplett pályázatokat ösz-
szeállítani, de azt meg tudjuk mondani, milyen lehetőségek 

Magyar önkorMányzati

Tükör

22 2012. július

teStVÉreK

nszöveG és kép: SZARKA SÁNDOR

Összeforr, 
ami összetartozik
Vállalkozni magyarul, Erdélyben

A kolozsvári iroda a város patinás épületében, az egykori Astoria 
szállóban kapott helyet
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vannak. S egyáltalán, melyek azok a tanácsadó, könyvelő, 
pályázatíró cégek, ahol jól beszélik a magyar nyelvet.

Ahogy az irodavezető mondja: a Magyarországról 
érkező vállalkozók eddig dzsungelben érezhették magukat 
az idegen környezetben, ahol csak véletlenszerűen tudtak 
elindítani egy-egy üzletet. Most, a Kárpátok Régió Üzleti 
Hálózattal járható ösvényt kívánnak vágni e rengetegben. 
A viszonosság jegyében az erdélyi vállalkozások számára 
is könnyen tudnak magyarországi információkat adni, 
mivel az irodáknak hozzáférésük van a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara adatbázisához.

naGyvárad – karnyújtásnyira
A nagyváradi iroda az egykori művészváros szívében, 

a két éve átadott Oradea Plázában kapott helyet. Nagy-
váradon a magyarok aránya 24 százalék. Király Csaba 
irodavezető azonban hangsúlyozza: valójában az egész 
Partium ide tartozik, vagyis a Szatmártól Temesvárig 
húzódó, mintegy 300 kilométer hosszú sávból várják a 
megkereséseket.

Folyamatosan érkeznek az érdeklődők, a gazdasági élet 
szinte minden területéről. Van, aki beszállítót keres, má-
sok piaci lehetőséget, megint mások szakmai csoportosu-
lásokat szerveznének. A leggyakoribb persze, hogy erdélyi 
vállalkozások tőkeerős üzlettársat szeretnének.

Hasonló ügyben érkezik az irodába Vura Ferenc, aki 
a belényesi medence szórványmagyarsága javára próbál 
közbenjárni. A Várasfenes-környéki kilenc falu afféle 
szigetet alkot a román települések tengerében. Az asz-
szimilációt a Győrffy István tájház és népismereti otthon 
építésével próbálják megakadályozni, amely a néprajzku-
tatás magyar szellemi atyjának állít emléket. Az évszáza-
dos, fényképek uralta termekben azóta rendre összejárnak 
a települések fiataljai, sőt az úgynevezett vasárnapi iskolák 
immár Erdély egyéb magyarlakta részeiről, sőt a magyar-
országi Karcagról is látogattak ide gyermekcsoportok. A 
megmaradást azonban az segítené igazán elő, ha a helyiek 
megélhetést is találnának a festői hegyvidéki környéken. 
Ennek érdekében szeretnék felfuttatni a faluturizmust.

– Az összefogást szeretnénk elérni a zöldségtermesz-
tésben is – folytatja Vura Ferenc. – Most mindenki a saját 
háztartásával foglalkozik, ám sokkal sikeresebbek lehet-
nénk, ha közösen építenénk hűtőházat, közösen jelennénk 
meg a piacon, és a nagy mennyiségre való tekintettel akár 
egy áruházlánc beszállítói is lehetnénk. A TÉSZ-ek jól 
működnek az anyaországban, ezért jól jönne, ha a kap-
nánk tanácsot, hogyan is kell az ilyen szövetkezéseket 
megszervezni.

– Minden téren fejlettebbek a magyarországi viszonyok 
– veszi át a szót Király Csaba – Képzettebb a munkaerő, 
magasabb szintű technológiai megoldásokat alkalmaz-
nak. Számunkra fontos, hogy maximálisan kihasználjuk 
a régió földrajzi fekvéséből adódó előnyöket, és a tőlünk 
távol eső bukaresti tendenciák mellett a nyugati szelet is 
befogjuk a vitorlánkba.

erdély: közép-európa svájca
Az irodavezető fontosnak tartja kiemelni: a Kárpátok 

Régió Üzleti Hálózat kialakítása illeszkedik az  Nemzet-
gazdasági Minisztérium által elkészített, a Kárpát-meden-

ce versenyképességét fokozni szándékozó Wekerle Tervbe, 
amelynek erdélyi részét az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács által kidolgozott Mikó Terv adja. Utóbbi egyfaj-
ta erdélyi Széchenyi Tervként értelmezhető. Tizenegy 
pontban határozza meg a Magyarország és Erdély közötti 
közös fejlesztési lehetőségeket, lényegében azt a célt kitűz-
ve, hogy Erdély „Közép-Európa Svájca” legyen. Ahogy a 
tervben olvasható: az erdélyi magyarság lehet a híd, ame-
lyik összeköti a magyar és a román gazdasági életet.

– A magyar és a román nép viszonyát jócskán terhelik 
sérelmek és előítéletek, de a magyar üzletemberek fogad-
tatása mindig is kedvező volt Romániában. Már maga a 
Kárpátia Magyar-Román Vegyes Kamara is egyedülálló 
módon ezért alakulhatott meg – vélekedik Vass Attila. 
Állítását bizonyítja, hogy a statisztikák szerint immár 
tízezer magyarországi vállalkozás fektetett be Erdélyben.

– Ha az irodák elkezdenek valós eredményeket mutatni, 
tényleges üzleti lehetőségeket megnyitni, az erdélyi ro-
mánság is a Mikó Terv mögé állhat – villant fel egy remélt 
jövőképet Király Csaba. Hozzátéve: a terv fókuszában az 
erdélyi magyarság megmaradása, gyarapítása áll.

Utóbbiról a Mikó Terv így fogalmaz: „mit erőszakkal 
nem, csöndben és halkan munkálva véghezvihetünk”. Cé-
lunk egy olyan jövő, ahol a gyermekvállalási kedv magas, 
és a kivándorlás nem jellemző, mert a közösség a tagjai-
nak minőségi életet és biztonságos életkilátásokat nyújt. 
Amelyben erdélyi magyarnak lenni vonzó életlehetőség. n

Kolozsvár

Sepsiszentgyörgy

Székelyudvarhely

Nagyvárad

Szabadka

ÚjvidékEszék

Lendva

Kassa
Ungvár

Dunaszerdahely

Kárpátok Régió üzleti Hálózat tervezett irodái

Vura Ferenc: szövetkezés-
ügyben szeretnénk tanácsot 
kapni

Király Csaba: minden téren 
fejlettebbek a magyarországi 
viszonyok



Egy nagyszabású terv keretében – el-
ső lépésként – saját tokaji gulyájából 
mintegy száz, összesen pedig ötszáz 
szürkemarhát telepített át szülőföldjére, 
Beregszász környékére Benza György 
szőlősgazda. Az 1979 óta a trianoni Ma-
gyarországon élő építész, gazdálkodó 
további őshonos magyar háziállatokat 
kíván a jövőben a zöldhatáron áthajtani, 
átterelni őket ősi földjükre. 

A projektet a határon túli, és azon belül a kárpátaljai ma-
gyarok támogatására létrehozott, az édesapja nevét viselő 

„Határontúli Magyarokért Alapítvány”, illetve barátja, Péter 
Csaba kárpátaljai szőlősgazda és borász támogatja. A cél, 
hogy a kivitt egyedek a magját képezzék egy majdani, az 
1900-as évek végén Kárpátaljára jellemző nagy létszámú, 
magyar őshonos háziállat állománynak.

Ismeretes, hogy Magyarországon a téeszesítés során párt-
direktíva született a nagyüzemi termelésre alkalmas szovjet 
marhafajták elterjesztéséről, a szürkemarhák és más őshonos 
fajták kiirtásáról. Amikor mindössze néhány tucatra csökkent 
az egyedszám, a határozott tiltás ellenére Bodó Imre egyetemi 
tanár megmentette a fajtát. A szürkemarhákkal kapcsolatban 
ugyanez játszódott le a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalján 
azzal a különbséggel, hogy ott bevégeztetett az irtás, melynek 
minden  őshonos magyar fajta – cigája, hortobágyi és gyimesi 
racka, hucul lófajta, bivaly, magyar tarka – áldozatul esett.

A háború előtt Kárpátalján többszázezres szürke és magyar 
tarka marhaállományt tartottak a gazdák, és a Tisza-völgyén 
keresztül, lábon hajtották őket nyugat-Európába – együtt az 
alföldi állománnyal. Ha ezt az állatlétszámot a mai körülmé-
nyek között nem is lehetséges elérni, illetve e „szállítmányo-
zási” módszer sem lesz ismét mindennapos, Benza György 
hite szerint a visszatelepített őshonos állatok fellendülést 
hozhatnak a beregi tájegység gazdasági életébe. Mint mondja, 
elsődleges célja a tájba illő állatfajták visszahonosítása, a 
parlagon lévő, ma szinte tájsebekként éktelenkedő földterüle-
tek legelőként való hasznosítása, a táj képének helyrehozatala 
a szovjet világ kártétele után. Mivel azonban nem működik 
semmi sem úgy, hogy csak viszi a pénzt, ő is reméli, hogy a 
programot megalapozó komplex gazdasági elképzelés megva-
lósításának egyszer pozitív lesz a szaldója.

a reGényes „kis svájc”
Mivel Ukrajnán belül a festői Kárpátalját „kis Svájc” néven 

is szokás emlegetni, Benza György szerint komoly lehető-
ségeket tartogat a régió a turisztikai iparág számára. Ehhez 
a tájképi adottságok mellett vonzó attrakciókra, megfelelő 
infrastruktúrára lesz szükség: turistaházakra, panziókra, 
welness-hotelekre, gasztronómiai attrakciókra, bortúrázókat 
fogadni képes borászatokra, lovardákra, amelyek nagyon sok 
helybélinek nyújtanának megélhetést. Mindehhez a visszate-
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Benza György: Hungarikum helyett Kárpátikumról kellene beszélni

Szürkemarhák visszahonosítása Kárpátaljára

Szabó Elek kárpátaljai állatgondozó, a Kárpátikum Kft. 
alkalmazottja

a szürkemarha évszázadokig Magyarország fő ex-
portcikke volt. Lábon hajtották németországba, Hollan-

diába, ahol a mészárszékeket szabályozó helyi rendeletek 
védték az olcsóbb, de gyengébb minőségű más marhákkal 
szemben. Fekete farokbojtja, amelyet a félbevágott állaton 
védjegyként kötelező volt rajtahagyni, még a mészárszé-
kekben is jelezte a kárpát-medencei származást. 
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lepítendő őshonos állatok úgy kapcsolódnak, hogy nélkülük 
a táj eredeti képének helyreállítása lehetetlen volna. Mint 
mondja, turistaként elsősorban az 50 milliós Ukrajna fizető-
képes közönségére számítanak.

Persze, a külterjes állattartás sem öncélú dolog. Nyugat-Eu-
rópában ma is jó áron értékesíthető a bio-hús, persze az ilyen 
minőségű hústermelés rendszerbe foglalása külön feladat lesz. 

Kérdésünkre, hogy milyen hozzáállást tanúsított az ukrán 
fél, Benza György elmondta, hogy nagyon pozitívan viszo-
nyult a tervhez a szakminisztérium csakúgy, mint a helyi 
vezetők. Utóbbiak készek az önkormányzati parlagföldeket az 
ügy érdekében a projekt rendelkezésére bocsátani és a mun-
kában aktív részt vállalni.

hol a határ?
Nagyobb nehézséget jelentett a hungarikumnak minősülő 

őshonos marha génállományának határon túlra való juttatása. 
Mint mondja, az eredetileg tiltással reagáló magyar hivata-
los szervekkel meg kellett értetni, hogy a hungarikum nem 
értelmezhető a beregi tájegységet durván kettészelő trianoni 
határok vonatkozásában. Közismert, hogy egy kárpátaljai 
magyar a 20. században úgy lehetett öt ország (Osztrák-Ma-
gyar Monarchia, Csehszlovákia, Magyar Királyság, Románia, 
Szovjetunió, Ukrajna) állampolgára, hogy ki sem mozdult a 

lakásából. Benza György szerint Trianon miatt a hungarikum 
szót is helyénvaló lenne kárpátikumra cserélni, ennek jegyé-
ben a Beregszászban bejegyzett szürkemarha gulya tulajdo-
nosa – a Kárpátikum Kft. 

az elcsatolt maGyarokért teszi
Benza György elmondása szerint projektjével törleszteni 

próbál a 150-200 ezer megmaradt kárpátaljai magyarral 
szembeni kollektív adósságunkból. Mint mondja, a hivatalos 
magyar politika Kárpátaljának sokáig még a nevét se merte 
kiejteni. Később, amikor Erdélyről már sikk volt beszélni, 
Kárpátalja magyarjai akkor is mostohagyerekként voltak 
kezelve, ami ma sincs másként. 

A határon túli magyarságot évtizedeken keresztül megta-
gadó szocialista kormányoktól nem várt el semmit, viszont 
a nemzeti kormányoktól elvárható – mint mondja – hogy a 
kárpátaljai magyarokat tisztességgel kezelje, és végre feltétel 
és előítéletek nélkül felvállalja. n

Benza György: Hungarikum helyett Kárpátikumról kellene beszélni

Szürkemarhák visszahonosítása Kárpátaljára
a Bodó imre nevéhez kötődő hortobágyi génmeg-

őrzési program bebizonyította, hogy a rideg tartásra 
alkalmas őshonos állat az élőhelyét jelentő tájjal együtt 
felbecsülhetetlen érték. a program annyira sikeres volt, 
hogy mára az állatlétszám meghaladja a húszezret, amely-
ből 12 ezer az anyatehén. Szürkemarhával foglalkozni ma 
divat, s a tartási kedvet növeli, hogy az idei évtől a tenyész-
tőket őshonos állatonként 77 ezer forint többlettámogatás 
illeti meg. gátja viszont az állatlétszám növelésének, hogy 
a szürkemarha-kvóta lassan kimerül.

FAAPRÍTÓ-ÁGDARÁLÓGÉP
Területtisztítások közben keletkező gally- és 
ágnyesedék aprítására ideális, traktorokra 
függeszthető késes ágdarálógép. Az apríték 
kiválóan alkalmas fűtésre, talajtakarásra, kom-
posztálásra.

ÁRA AZ ORSZÁG
BÁRMELY RÉSZÉBE HÁZHOZ SZÁLLÍTVA:

603 000 FT (27% ÁFÁVAL)

Figyelem! Ön az aprítógéphez ajándékba kapja:
1 pár pótkés
1 db kardántengely
80 cm kéményhosszabbítás

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Tel.: (06 30) 430 1033; (06 1) 286 0413
Forestdepo Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 1–3.

További képek, videók az alábbi internetoldalon: www.lasco.hu

Teljesítmény: 1–3 m3/óra 
12–82 LE-s traktorokra
 Aprítható max. ágvastagság

puhafából: 20 cm, keményfából: 8–10 cm
Apríték nagysága: 2–5 cm
 Kések száma: 3 db

(2 vágókés, 1 ellenkés)
 Vészleállító és egyéb

munkavédelmi
berendezésekkel
1 év teljes körű garancia
CE minősítés és TÜV-vizsga
Magyar nyelvű dokumentáció
Szerviz, alkatrészellátás

ÖNKORMÁNYZATI REFERENCIÁK AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN!
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Az  ELMü-ÉMÁSZ Társaságcsoport 
június végén indította el lakos-
sági hűségprogramját, amelynek 

fő célja az ügyfélkötődés erősítése a 
megbízhatóan, pontosan fizető fogyasz-
tók megjutalmazásán keresztül. Ezzel 
párhuzamos cél a határidőre történő 
számlafizetés népszerűsítése, az ügyfe-
lek ez irányú motivációjának erősítése, 
vagyis a fizetési morál javítása is.

A program keretében azon lakossági 
ügyfelek, akik áramszámláikat mindig 
pontosan, minden hónapban határidőn 
belül befizetik, vásárlási kedvezmé-
nyekre jogosító kuponcsomagokban 
részesülnek, amelyeket negyedéves 
rendszerességgel az áramszámlához 
csomagolva vehetnek kézhez.

Jelenleg zajlik a Hűségprogram 
bevezető kampánya, amely során az 
ELMü-ÉMÁSZ felhívja ügyfelei figyel-

mét arra, hogy az első kuponcsomag-
ra akkor szerezhetnek jogosultságot, 
ha a július 5. és 26. között esedékes 
áramszámlájukat határidőn belül 
egyenlítik ki. A program második – és 
minden további szakaszában – már 
negyedéves időszakokat vizsgálnak a 
pontos számlafizetés tekintetében. 

A jutalom-kuponokkal kedvezmé-
nyesen lehet vásárolni az együttmű-
ködő partnereknél, többek között 
könyvesboltokban, ruházati üzletek-
ben, gyorséttermekben, benzinku-
taknál, bevásárlóközpontokban, de 
kedvezményes színházjegy-vásárlásra, 
magazin-előfizetésre, utazásra, stb. 
is vannak utalványaik. A kuponcsoma-
gokkal alkalmanként akár több tízezer 
forint kedvezmény is elérhető a lehe-
tőséggel élni kívánó és tudó ügyfelek 
számára.

további információk: www.aram.hu




