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ismertette a szerző, Bogos Mária 
szaktanfelügyelő, ezt egészítette ki 
Gábor Zoltán plébános úr egyházi 
vonatkozásokkal.

Ezt követően a zuglói vendégek, 
a jelenlevő politikai személyisé-
gek és a Szentháromság Alapítvány 
képviselője koszorút helyeztek el 
a templom kerítésében elhelyezett 
emléktáblánál. 

Az ünneplő közönség innen át-
vonult a már teljesen felújított Ör-
mény Emlékházba, ahol Ferencz 
Tibor polgármester és Ajtony Gá-
bor, az Alapítvány elnöke elvágta az ör-
mény nemzetiszínű szalagot és ezzel hivata-
losan is megnyílt a közgyűjteményt bemuta-
tó épület. Gábor Zoltán plébános úr ezután 
megáldotta a Házat.

Az ünnepség a község sportcsarnokában 
felszolgált szeretetvendégséggel folytató-

dott, ahol nagyon jó hangulatban, kötetlen 
beszélgetéssel, könyvvásárlással és tombo-
lával tarkítottan telt az idő. Itt került sor a 
Megyei Tanács elnöke meleghangú üdvöz-
letének felolvasására is.

(Gyergyói Hírlap – 2013. szeptember 24.)

  

Üzletember-találkozó is részét képezte a III. 
Örmény Művészeti Fesztiválnak. A helybéli, 
csíkszéki és marosszéki vállalkozók számos 
diplomata szájából hallhatták, milyen lehe-
tőségek vannak most, annak ellenére, hogy 
beszűkülőben a piac, hogy még nem sike-
rült kilábalni a válságból. A tanácsok mellett 
konkrét ígéretek is elhangzottak, együttmű-
ködési lehetőségek körvonalazódnak.

Összetartozunk és összetarthatunk!
Hamlet Gasparian, Örményország romá-
niai nagykövete először találkozott a gyer -
gyó  szent miklósiakkal, de többször is is-
mételte: ez az együttműködésnek csupán 
a kezdete. Célja az, hogy az országban 
élő örmény gyökerűeknek valós kapcso-
latuk legyen az anyahazával, így Gyer-
gyó szentmiklós esetében is szorgalmazza, 

hogy testvértelepülési kapcsolatot építsen 
ki. Október végére hívta Gyer gyó szent-
miklós polgármesterét Örményországba a 
kapcsolatfelvétel elindítására. 

Hangsúlyozta: az örmény származású-
aknak ápolniuk kell a rokoni kapcsolato-
kat, a kereskedelmi érzékéről híres nép 
meg kell és meg fogja találni az együttmű-
ködés útját. Felsorolta, hogy milyen erős-
ségei vannak az örményországi gazdaság-
nak, hogy befektetési lehetőség van fém-
iparba, mezőgazdaságba, növényiparba, 
de lehet együttműködést kialakítani a tu-
rizmusban is. Hamlet Gasparian nagykö-
vet kijelentette: létezik örmény-román ke-
reskedelmi kamara, bizalommal kell ke-
resni, hisz a nagykövetség szívesen segíti 
a gazdasági kapcsolatok kialakulását, és jó 
tudni: gazdasági együttműködések érdeké-
ben Bukarestet megkerülni nem lehet, azaz 
nem ajánlott.

Elvándorlásra nagy család a válasz
Zsigmond Barna Pál főkonzul miu-
tán köszönetet mondott az örménység-
nek azért, hogy Erdély gazdasági fejlődé-
séhez hozzájárult, a magyarországi gaz-
dasági helyzetről, illetve a magyar-ro-
mán gazdasági kapcsolatokról, kitöré-

si pontokról szólt, javaslatokkal szolgált.  
„A pénzügyi unió csak részben valósult 
meg földrajzilag is, ezért sok az improvi-
záció” – jellemezte a helyzetet Zsigmond 
Barna Pál, beszélve Magyarország gazda-
sági cselekvéseiről, melyek időnként meg-
döbbentőnek tűnhetnek, olyan kérdéseket 
vetve fel, hogy lehet-e, szabad-e a nagy 
pénzügyi intézmények ellen tevékenységet 
folytatni. A főkonzul segítséget ígért a Ro-
mánia és Magyarország közti üzleti kap-
csolatok bővítésére, az erdélyi kitörési pon-
tok között pedig legfontosabbként a hagyo-
mányos, székely termékeket, a turizmust és 
a faipart említette. Felhívta a figyelmet: a 
védjegyek fontosak, és egymást erősítik, 
ha ugyanazon terméken több található, kü-
lönböző vásárlói réteget vonzhat. A turiz-
mus terén számítani lehetne a magyaror-
szági, gyerekes középosztálybeli családok-
ra, viszont ahhoz, hogy nagy számban láto-
gassanak Székelyföldre, alapkövetélmény, 
hogy autópálya legyen. A faipar tekinteté-
ben a nyersanyag minél jobb feldolgozá-
sát ajánlotta a főkonzul, hozzátéve: nem 
szakembere a gazdaság ezen szegmensé-
nek, így inkább másokra hagyná a faipar  
kitörési pontjainak elemzését. 

Azon kérdésre, hogyan lehet megállíta-
ni „a szürkeállomány elvándorlását”, Zsig-
mond Barna Pál kifejtette: a nyugati szak-
mai tapasztalatszerzés fontossága nem 
kérdőjelezhető meg. Ami pedig az elván-
dorlást illeti, nem újkeletű, mindig voltak 
a történelem során olyan személyek, akik 
szülőföldjüktől távol találtak rá boldogsá-
gukra. A különbség múlt és ma között any-
nyi, hogy míg egykor hat gyermek volt a 
családban, és abból három elment, addig 
ma az egykés családból, ha egy megy kül-
földre, egy sem marad itthon. Nem az el-
vándorlást kell gátolni, hanem a gyermek-
vállalási kedvet növelni, hogy jusson is, 

Balázs Katalin
Üzletember-találkozó:

ingyen sajt csak az egérfogóban van
A székely vállalkozó termékét, szolgáltatását akár az afrikai Gambiában, Sierra 
Leoneban is értékesítheti, de arra is van esélye, hogy Örményországban találjon 
üzleti partnert. Mindennek az alapja a kommunikáció és megbízhatóság – derült 
ki a szombati üzletember-találkozón.

Balról jobbra: Osváth Pál nagykövet, Hamlet 
Gasparian örmény nagykövet, Zsigmond Bar-
na Pál főkonzul és Kulcsár László fesztivál-
szervező
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maradjon is, „hogy évszázadok múlva is 
legyen itt valaki belőlünk”.

Belefejelni a kinyújtott tenyérbe
„Mi magyarok halmozottan képesek va-
gyunk a kinyújtott tenyérbe belefejelni, 
hogy pofon legyen belőle” – így jellemez-
te Magyarország jelenlegi kormányának 
néhány intézkedését Sógor Csaba európai 
parlamenti képviselő, felvetve azt a kérdést 
is, hogy feltétlen szükséges-e Isten neve 
szerepeljen egy ország Alkotmányában. 

A székelyföldi vállalkozók lehetősége-
inek latolgatását a címben is idézett gon-
dolattal kezdte: „Ingyen sajt csak az egér-
fogóban van”, majd a szavahihetőség 
fontosságára tért rá saját példával. Köz-
vetítő szerepet töltött be, hogy Csíkszé-
ken egy japán üzleti kapcsolat alakuljon, 
Gyergyószéken pedig egy korzikai. Egyik 
székely vállalkozó sem volt képes határ-
időre legyártani a prototípusokat, illetve 
termékmennyiséget, így nemcsak ezt a két 
üzletet veszítették el, hanem a térség hír-
nevében is kárt tettek. Olyan „apróságo-
kat” is megemlített egy üzleti kapcsolat 
alapjaként, mint a település infrastruktúrá-
ja, hogy ha idejön egy vállalkozó, a szál-
lodából kijövet ne tócsába lépjen, hogy a 
fogadó félnek szükséges a magas szintű 
nyelvtudás. Országos szinten csökkenteni 
kellene a bürokráciát, oktatásba és egész-
ségügybe fektetni, hogy túlélhessük az 
előrevetíthető jövőt. „A következő 20 év-
ben 14,7 százalékkal csökken Európa la-
kossága, Afrika lakosságának száma meg-
duplázódik, Ázsiáé 4 milliárdról ötre nő. 
A lakosságcsökkenést pótolni kell.” Sógor 
Csaba szerint a legfontosabb teendő kis-
emberek szintjén a pénz kezelési módjá-
nak megváltoztatása, vissza kell térni a re-
neszánsz világába, amikor még működött 
a cserekereskedelem.

Afrikai üzleti lehetőségek
Osváth Pál Gambia nagyköveteként, illet-
ve Siera Leone küldötteként mutatta be az 
általa képviselt afrikai térséget, beszélt a 
lehetőségekről, illetve a megszorításokról. 
Olyan területről szólt, mely sokféle beruhá-
zásra alkalmas lehet, hisz például az onnan 
importált termékek után nem kell adót fi-
zetni, így került Marosvásárhelyre jelentős 
kedvezménnyel egy olyan felszerelés, mely 
a tavak alján lerakódott iszap feldolgozása 
révén állít elő energiát. Szintén Marosvá-
sárhelyen tervezik kereskedelmi iroda lét-
rehozását, de amíg az megvalósul, a nagy-
követséget lehet keresni üzleti kapcsolatok 
teremtéséhez. Jó tudni azt is, hogy a kon-
zulátus eljár a cégbejegyzés esetén, segít a 
munkavállalási engedélyek beszerzésében.  
Osváth Pál a területvásárlás lehetőségét 
hozta fel, mint a befektetési lehetőség alap-
ja: tud egy tengerparti, jelenleg eladó terü-
letet, melyen akár többféle faház-prototí-
pus is bemutatásra kerülhetne, ha négy-öt 
székelyföldi fafeldolgozó összefogna. Jó 
árat adnak Gambiában a termékekért, mun-
kaerőben sincs hiány, viszont a szabályok 
szigorúak, aki azok ellen vét, akár halál-
büntetéssel is számolhat. Így számos kül-
földi turista várja a halálos ítélet végre-
hajtását, mert kábítószert találtak náluk, 
ugyanakkor tilos az értékes fafélék export-
ja is, azok csupán képzőmûvészeti alkotás-
ként, kis szobrok formájában, megvámol-
va hagyhatják el az országhatárokat. Sza-
bály az is, hogy a befizetendő adó felett le-
het alkudozni, de ha a kiegyezett összeget 
év végéig nem fizeti be a vállalkozó, elko-
bozzák teljes vagyonát. Törvényen kívü-
li a homoszexualitás, Gambiából nem le-
het gyereket örökbe fogadni, tilos az ut-
cán csókolózni. Egyébként az egész Afri-
kában a fehér embert pénzeszsáknak nézik, 
van korrupció is, a jó hír viszont, hogy kis 

pénzért lehet információkhoz, előnyökhöz 
jutni az üzleti világban – jelentette ki teljes 
nyíltsággal Osváth Pál nagykövet. Szintén 
ő számolt be arról, hogy a tavaly Gambiába 
szervezett szakmai körútról a 15 cégképvi-
selő közül tizenketten szerződéssel tértek 
vissza. Idén novemberben újabb szakmai 

körútra nyílik lehetőség, csupán jelentkez-
ni kell, akár az üzletember-találkozót szer-
vezők közvetítésével, akár a gambiai nagy-
követség magyarországi honlapján találha-
tó elérhetőségek által.

(Gyergyói Hírlap 2013. 09. 11.)

  

A Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban 
zajló kétnapos rendezvényre Erdély külön-
böző településeiről érkeztek a résztvevők, a 
programok során a gyerekekkel közös játé-
kokra is sor került, a felnőttek számára tartott 
előadások, szakmai beszélgetések alatt pedig 
három óvónő foglalta le a kicsiket. 

A szépvízi örmény templom állapotát Za-
kariás Botond ismertette, Bogos Ernő mű-
építész szerint első lépésként az olajfestéket 
kell eltávolítani a falakról, mivel a szaksze-
rűtlen beavatkozás már mostanig felmérhe-
tetlen károkat okozott. A tábor ideje alatt az 
elszállásolást és az étkezést megoldják, az 
örmény származású és velük szimpatizáló fi-
atalok számára szóló felhívást, amint az idő-
pont tisztázódik, nemzetközi szinten is meg-
hirdetik.

A márkanevek jelentőségéről, az Erdé-
lyi Magyarörmények Szövetségének jelké-
pek általi meghatározásáról Balázs Áron tar-
tott előadást, a jelenlévők pedig eldöntötték, 

hogy a közeljövőben pályázatot írnak ki a 
szövetség logójának elkészítésére. A részt-
vevők Gergely Imrének, a Gyergyói Hírlap 
főszerkesztőjének szakmai tanácsait meg-
hallgatva elhatározták, hogy először interne-
tes portálon teszik közzé az erdélyi örmény-
ség körében zajló eseményekről szóló íráso-
kat, miközben megpróbálják megtalálni az 
anyagi keretet nyomtatott változat megjelen-
tetéséhez is.

A Bethlen Gábor Alap által támogatott 
rendezvényt dr. Puskás Attila és Kulcsár 
László szervezők hatékonynak ítélték, és 
ezt támasztja alá a résztvevők véleménye 
is. Zakariás Eszter szerint jó lenne, ha jö-
vőben többen vehetnének részt a táborban, 
Magyari Sáska Zsolt azt emelte ki pozití-
vumként, hogy olyanok is megjelentek, akik 
korábban nem voltak jelen az örmény ese-
ményeken, és annyira jól érezték magukat, 
hogy még 2-3 nappal szívesen megtoldották 
volna az együttlétet. Shefler Emese úgy véli, 

Vincze Csilla
Hírlevelet és kalákát terveznek

az örmény származásúak
A Gyergyói Örmény Katolikus Egyesület és az Erdélyi Magyarörmények Szövetsé-
ge (EMÖSZ) szervezésében az elmúlt hétvégén örmény származású fiatal családok 
táboroztak Gyergyószentmiklóson. Eldöntötték, hogy jövőre ifjúsági kalákát szer-
veznek a szépvízi örmény templom megmentése érdekében, és hírlevélben értesítik 
az örmény származásúakat az erdélyi eseményekről.


