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Az államhatárok politikai képződmények, vagyis olyan érintkezési felületek,  
amelyen keresztül emberek, javak és információk áramolhatnak két politikai entitás 
között. Ekképpen a határok jellege az államok szuverenitásának, gazdasági szer-
vezőerejüknek, továbbá a szomszédjaikkal fenntartott viszonyainak leképződései-
ként értelmezhetők. Az államhatáron legkönnyebben az információ hatol át, ennél 
nehezebb a javak és termékek áramlása, a legjobban pedig rendszerint a politikai 
szempontból állampolgársággal megjelölt személyek áthaladása szabályozott. 

A gazdasági kapcsolatok kiépítésében érdekelt feleknek a hármas határok 
mindhárom oldalán az a céljuk, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat eljuttathas-
sák a határ túloldalára. Az állam ugyanakkor abban érdekelt, hogy az állami szabá-
lyozás ne gyengüljön a határ mentén, és a központ a peremvidékeken is képviselni 
és érvényesíteni tudja azokat az érdekeit, amelyeket az ország egyéb területein is. 
A határok mentén ezért kettős játék zajlik a szomszédok irányába mutatkozó gaz-
dasági érdekek centrifugális ereje és az állami politika által szabályozott nemzeti 
piac centripetális ereje között. Ez fokozottan igaz a hármas határok térségére, ahol 
egyszerre két szomszédos állam nyújt a határtérség munkavállalói, vállalkozói és 
befektetői számára az államon belül nehezen elérhető lehetőségeket.

A határon átnyúló legegyszerűbb gazdasági kapcsolatok is ellehetetlenednek 
a zárt határokon, óhatatlanul peremhelyzetbe sodorva a határ menti régió gaz-
daságát. Ha azonban a határtérség szoros kapcsolatban áll a szomszédos, a határ 
túlsó oldalára eső területekkel, akkor a peremhelyzetből származó hátrányokat 
előnnyé lehet fordítani, és a határ elkülönítő szerepe helyett lassanként a határ 
integráló tulajdonságai nyernek jelentőséget. Gazdasági szempontból nemcsak 
akadályt jelenthet vagy éppen szűrőt a határ, hanem kapcsolódási lehetőséget 
is másképp nehezen elérhető erőforrásokhoz vagy kulturális javakhoz. A határ 
két oldalán elhelyezkedő területek kapcsolata is ekképpen ölthet eltérő jelleget.  
Az egymástól elidegenedett, egymást ellenségként szemlélő határtérségek, vagy 
az egymás mellett élő és egymás iránt nem érdeklődő határtérségek lakói csak 
elenyésző mértékben gazdagodhatnak a határ menti elhelyezkedésből. Azokban 
a térségekben azonban, ahol a határtérségek egymással együttműködnek, vagy 
amelyek integrált régiókat hoznak létre, a határ mentén élő népesség gyakran 
jobb helyzetben van, mint a központi területeken lakók.  

A zárt határok környezetében elkerülhetetlenül életre kelnek azok az infor-
mális, ellenálló, alternatív világok, amelyek a határ jogilag beágyazott közegének 
árnyékában és annak ellenében működnek. A csempészet, az illegális munkavál-
lalás, a határon átnyúló illegális üzleti kapcsolatok egyik éltetője az az igény, hogy 
az állami szabályozás kötelékéből kiszabaduljanak a határon átívelő és kölcsönö-
sen hasznot hozó gazdasági kapcsolatok fenntartásában érdekelt felek. 

National borders are political constructs, lines of intersection across which people, 
goods, and information flow between political entities. Thus, the character 
of a nation’s borders may be interpreted as a manifestation of its sovereignty, 
economic prowess, and relations with its neighbours. The phenomenon to 
penetrate national borders most easily is that of information. Goods and products, 
by contrast, flow less freely, while the movement of people – whose citizenship is 
usually decided on the basis of political considerations – is regulated most tightly.

In all three parts of a tri-border area, it is in the interest of parties seeking 
the development of economic relations that products and services from their 
side reach the territories of the other two. At the same time, states do not want 
regulation to become diluted as it approaches the border area, nor the central 
government to be prevented from representing and enforcing its interests in 
peripheral regions with the same facility it does elsewhere in its territory. Thus, 
in border areas, a sort of double game is played between the centrifugal force of 
economic interests manifested toward neighbouring states and the centripetal 
force of the national market as regulated by state policy. This is particularly true 
in tri-border regions, where there are two neighbouring states offering workers, 
entrepreneurs, and investors in a given nation’s border area opportunities that 
might be difficult to find at home.

At closed borders, even the simplest of trans-border economic relations fail to 
gain a foothold, a situation that inevitably presses the economies of border regions 
into a peripheral state. Where, on the other hand, a border region stands in close 
relationship to its counterpart on the other side of the line, the disadvantages 
of life on the periphery may be turned to advantages as the isolating role of 
the border is gradually overcome by various properties that define its ability  
to integrate. From the economic standpoint, borders represent not only barriers or 
filters, but also opportunities for gaining access to various hard-to-find resources 
or cultural assets. Accordingly, the precise character of the relationship between 
two given border territories will vary according to how it that relationship is 
perceived. Mutually alienated territories that view each other as enemies, and 
territories whose populations live disinterested, non-intersecting lives profit from 
their proximity to the border to only a negligible degree. By contrast, in regions 
where border territories either co-operate with one another, or even create areas 
of integration, locals are often in an even better position than residents of more 
central areas.

Another phenomenon that is bound to arise in any border area involves  
the sorts of informal, defiant, alternative spheres that operate in the shadow  
of – and contrary to – its entrenched legal environment. Smuggling, illegal labour, 
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A gazdasági szempontból viszonylagosan zártnak tekinthető magyar- 
román-ukrán határtérségben az államközi, térségi és kistérségi együttműködés 
jelentéktelensége miatt elsősorban azok a gazdasági haszonvételi formák virá-
goznak, amelyek az állami szabályozást és a nyilvánosságot kerülik. A fekete-
munka, illetve a csempészet különféle formái teljesen általánosak a térségben.  
E jelenségeket a három szomszédos állam ugyan igyekszik az ellenőrzése alá von-
ni, de virágzásuk éppen azt mutatja, hogy az állam minden erőfeszítése ellenére 
gyengének bizonyul a gazdasági kapcsolatok felügyeletében. Az állami kontroll 
fokozása természetesen konfliktusokkal terheli meg a határ menti gazdasági kap-
csolatokat, és megnehezíti a helyiek életét. 

A határon átívelő gazdasági együttműködés nyíltabb formáját mutatja a  
magyar-román-szerb hármas határ. Itt a korábban virágzó illegális és szublegális 
gazdasági kapcsolatok fokozatosan háttérbe szorultak, és ma már egyre több – 
habár még mindig kis volumenű – államilag és helyileg támogatott közös gazda-
sági tevékenység figyelhető meg. Az illegális kereskedelem visszaszorulása, illet-
ve az, hogy az államilag támogatott kapcsolatok ma még leginkább az ösztönzés 
szakaszában vannak, a szomszédokat a reményteli partner pozíciójába helyezi, 
így ebben a határtérségben elenyészőek a gazdasági jellegű feszültségek. 

A magyar-osztrák-szlovén hármas határ gazdasági szempontból a legnyíl-
tabb a három vizsgált terep közül. Itt helyi, állami és európai uniós támogatások 
sokasága segítette azokat a gazdasági törekvéseket az elmúlt két évtizedben, 
amelyek a határon átnyúló gazdasági együttműködést célozták. A gazdasá-
gi kapcsolatok szorossága, az ipari termelő tevékenység határhoz kapcsolása 
ugyanakkor érdekkülönbségekhez is vezetett. Erre a legjobb példát a tervezett 
heiligenkreuzi szemétégető, ugyanott a biomassza erőmű, valamint a jenners-
dorfi bőrgyár szolgáltatja.

and illegal trans-border business are all evidence of a desire on the part of those 
dependent on the maintenance of mutually profitable cross-border economic 
relations to break free from the bonds of state regulation. 

In the more-or-less economically stagnant region bordering Hungary, 
Romania, and the Ukraine,  the negligible degree of cooperation between 
states, regions, and microregions has resulting in the flowering primarily of 
those forms of economic transaction that circumvent state regulation and avoid 
public exposure. Various forms of both black-market labour and smuggling, for 
example, are rampant in the area. Of course, the three countries involved all strive 
to bring such dealings under government control, but their dynamic growth 
demonstrates that governments, despite all efforts to the contrary, are too weak 
to fulfil their economic supervisory functions. Intensification of government 
control, on the other hand, burdens economic relations along the international 
border with new conflicts and complicates the lives of those who reside there.

A more open form of trans-border economic co-operation is exemplified by 
the situation of the Hungarian-Romanian-Serbian tri-border region, where former 
illegal and sublegal business transactions have gradually lost significance, and an 
increasing – though still small – number of state- and locally supported joint 
economic activities can be observed. The decline in illegal commerce and the 
circumstance that state support for such relations has reached the motivational 
phase have placed the three countries in question in the position of hopeful 
partners. As a result, economic tension in the region is minimal.

From an economic standpoint, the Austrian-Hungarian-Slovenian border 
region is the most open of those examined in this volume. Here, in the past 
two decades, a wealth of local, state, and European Union subsidies have 
aided economic initiatives that target trans-border economic co-operation.  
At the same time, both the close nature of economic ties, and the positioning of 
industrial activity at the heart of the border region have led to various conflicts  
of interest, the most striking examples of which involve the planned Heiligenkreuz 
waste incinerator and existing biomass power plant, and the Jennersdorf leather 
factory.
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60. Bivalyfarm: Pécska – Mórahalom 
Fotó: Turai Tünde, 2014, Pécska, Románia

Pécska gyorsan fejlődő, gazdaságilag prosperáló kisváros. Közvetlenül a határ 
mellett fekszik, közel a magyar-román határvonal legfontosabb, 1968 óta üze-
melő nagylaki határállomásához. 1995-ben még közelebb, Tornyánál is nyílt egy 
átkelőhely gyors átjutást biztosítva a helyieknek. Pécska megéli a határmentiség 
hátrányait, ami főként az autó- és kamionforgalom megnövekedésében, valamint 
a romló közbiztonságban csapódik le, de jól él a lehetőségekkel is. Románia euró-
pai uniós csatlakozásáig főként Battonyával tartott kapcsolatot. 2007-től bővítette 
az együttműködő partnerek körét kapcsolatokat építve a legfontosabb határ kö-
zeli városokra (Gyula, Békéscsaba, Szeged, Makó, Apátfalva). A legkiemelkedőbb 
gazdasági fejlesztéseket Mórahalommal és Domaszékkel közösen valósította meg. 
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 
Pécska és Mórahalom nagy összegű pályázatot nyert, amelynek keretében 2007 
és 2013 között a magyarországi partner továbbfejlesztette a már meglévő bivaly-
farmját, a romániai partner pedig kiépítette a sajátját az előbbi tapasztalataira épít-
ve. Pécska célja ezzel az élőhely-rehabilitáció jegyében az őshonos, veszélyeztetett 
haszonállatok újratelepítése, valamint a legeltetés újraélesztése a Maros-ártér Ter-
mészetvédelmi Park területén.

60. Water buffalo farm: Pecica – Mórahalom 
Photo: Tünde Turai, 2014, Pecica, Romania

Pecica is a rapidly growing, economically prosperous town. It is situated next to the 
border near Nagylak/Nădlac, the most important border station on the Hungarian-
Romanian border since it opened in 1968. In 1995, an even nearer crossing point 
was opened in Turnu, allowing easy passage for the locals. Pecica suffers from the 
disadvantages of its border zone location, mainly in terms of increased car and 
lorry traffic as well as deteriorating public security, although the town also enjoys 
certain opportunities. Until Romania’s accession to the EU, the main connection 
was with Battonya. Since 2007, they have expanded their range of cooperating 
partners by forging relationships with the most important towns near the border 
(Gyula, Békéscsaba, Szeged, Makó, Apátfalva), and have implemented significant 
economic developments jointly with Mórahalom and Domaszék. Under the 
Hungary-Romania Cross-border Cooperation Programme, Pecica and Mórahalom 
successfully applied for significant funding, in the framework of which the 
Hungarian partner further developed its existing ox farm between 2007 and 2013, 
while the Romanian partner has built up its own farm based on the Hungarian 
experience. Pecica’s goal is to rehabilitate the habitat of endangered indigenous 
farm animals, and to restore the grazing land in the Mureș Floodplain Nature Park.
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61. Ökoturizmus és ökológiai oktatás Pécskán 
Fotó: Turai Tünde, 2014, Pécska, Románia

A pécskai bivalyfarmot nemcsak természetvédelmi létesítményként kezelik a pol-
gármesteri hivatal munkatársainak tervei, hanem igyekeznek beágyazni azt a kö-
zösség életébe. Elsődlegesen a helyiek számára akarják élő, nyitott hellyé tenni 
a bivalyfarmot azáltal, hogy programokat szerveznek a farm területére, épületei-
be. Iskolák és pedagógusok bevonásával a legfiatalabbak számára próbálják ott-
honossá tenni az új helyet. A projekt második fázisában épült ökológiai házban 
természetvédelmi oktatást szerveznek a gyerekeknek, akár élményjellegű kenyér-
sütéssel és egyéb házias ételek előállításával emlékezetessé téve. A célok ennél 
messzebbre is vezetnek. Bár az EU-s pályázati megkötöttségek miatt egyelőre 
profitot nem termelhetnek, a bivalyfarm megalapítóinak tervei között szerepel az 
ökoturizmus kiépítése, ami további fejlesztésekkel akár gazdasági hasznot is hoz-
hatna Pécskának. Ennek az álomnak egyik első lépése a biciklipark megvalósítása. 
A bivalypark számára hatvan Csepel kerékpárt vásárolt a pécskai önkormányzat, 
ami a későbbiekben kölcsönzőként üzemelhet, hogy a kirándulók könnyűszerrel 
eljuthassanak a közelben lévő természetvédelmi területekre.

61. Environmental tourism and education in Pecica 
Photo: Tünde Turai, 2014, Pecica, Romania

The ox ranch in Pecica is regarded not only as a conservation area, according to 
the plans of the mayor’s office, but they are also endeavouring to make it part 
of the life of the community. Primarily, they want to make the ox farm an open 
and living place for locals by organising programmes on the farm and in the farm 
buildings. They are also trying to make the new facility appealing to the younger 
generations by involving schools and teachers. During the second project phase, 
environmental protection training for children is planned, which will be feature 
special activities such as bread baking and the preparation of traditional meals. 
But they are also planning further ahead. Although at present they are unable to 
make a profit due to the EU’s constraints on tendering, the ox ranch founders’ plans 
include the development of eco-tourism, which – along with further investments 
– could generate profits for Pecica. A bicycle park is one of the first steps towards 
the realisation of this dream. The local council has purchased 60 Csepel bikes for 
the ox farm, which will later be available for rent, allowing visitors to easy access to 
the nearby nature protection areas.
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62. Tri-border Congress, Danube-Kris-Maros-Tisa Euroregion Day; attending 
a conference in Kübekháza 
Photo: Tünde Turai, 2014, Kübekháza, Hungary 

The idea of setting up   the DKMT Euroregion was suggested by county leaders 
in the tri-border area immediately following the democratic transition. The aim 
is to minimise the separative character of the borders, in keeping with other 
endeavours in the region at various levels and in different forms. Negotiations 
began in 1992, initially between the Romanian and Hungarian border counties, 
with Voivodina joining in 1994. These trilateral efforts yielded results in 1997, when 
the official document of cooperation was signed. The organisation’s credo echoes 
the idea of spiritual borders on its homepage: “As the four rivers flow into each 
other absorbing the rays of the sun and the gifts dissolved from the mountains 
and the plains, the wishes of the Hungarian, Romanian and Serbian people living 
in the area embraced by these rivers become unanimous as well, forming a 
future here, on the edge of the Carpathians and the Great Plain, at the eastern 
gate of Europe, through cooperation after so many years of conflict and suffering.” 
The creation of a utopian region based on reciprocity and equality beyond the 
triple segmentation is the fundamental organising principle: meetings are held 
according to a rotating scheme and the president alternates accordingly. During 
the meeting at Kübekháza, pictured in the photograph, reports were made on the 
results of completed and current applications, and about further economic plans; 
awards were presented; and the event concluded with a symbolic gesture: soil 
from the four rivers was placed in a single box, and the outgoing Hungarian chair 
handed over the post to the Serbian president. 

62. Hármashatár Találkozó, a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Napja.  
Tanácskozás Kübekházán 
Fotó: Turai Tünde, 2014, Kübekháza, Magyarország

A DKMT Eurorégió kialakításának gondolata rögtön a rendszerváltás után megfo-
galmazódott a hármas határ mentén lévő megyék vezetőiben. A határok elválasz-
tó jellegének minimalizálására tett törekvés ez is, ahogyan azt más szinteken és 
formákban is folyamatosan figyelemmel kísérhetjük a térségben. Az egyezkedések 
1992-ben kezdődtek, először a romániai és magyarországi határ menti megyék 
között. 1994-ben kapcsolódott be a Vajdaság is. A háromoldalú erőfeszítések 1997-
ben hoztak eredményt, ekkor írták alá az együttműködés hivatalos okmányát.  
A szervezet ars poeticájában a határok fölé emelkedést fogalmazza meg honlap-
ján: „Miként a négy folyó összeolvad, magába szívva a nap sugarait, a hegyek és 
síkságok kioldott kincseit, úgy válik eggyé e folyók ölelte térségben élő magyarok, 
románok és szerbek akarata is, hogy oly sok viszály és szenvedés után végre össze-
fogva, együttműködve teremtsenek jövőt magunknak itt, a Kárpátok és az Alföld 
peremén, Európa keleti kapujában.” Működésükben is hármas tagoltság fölött lét-
rejövő kölcsönösségen és egyenlőségen alapuló utópisztikus régió megteremtése 
a főelv: rotációs rendszerben tartják találkozóikat, és az elnökök is eszerint váltják 
egymást. A fotón megörökített kübekházi tanácskozás keretében beszámoltak a 
lezárt és futó pályázatok eredményeiről, a további gazdasági tervekről, díjakat ad-
tak át, majd pedig szimbolikus gesztussal zárták a rendezvényt: a négy folyó földjét 
elhelyezték egy közös dobozban, és az aktuális magyar elnök átadta tisztségét a 
soros szerb elnöknek.
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63. Háromnyelvű információs tábla Nagyecseden 
Fotó: Szilágyi Levente, 2015, Nagyecsed, Magyarország

Az egykor Európa legnagyobb síkmocsarának számító Ecsedi-láp részleges reha-
bilitációjának kérdése már több évtizede foglalkoztatja a természetvédő szerveze-
teket, a helyi önkormányzatokat és a civileket a határ mindkét oldalán. A határon 
átnyúló természetvédelmi projektekre az Európai Unió LIFE programjának kereté-
ben lehet pályázni. Nagyecsed és Börvely korábbi sikertelen pályázatát követően 
2014-ben Nagyecsed immár Nagykárollyal közösen pályázott egy összesen 114 
hektárnyi terület tájrehabilitációjára. Az érintett területből mintegy 80 hektárnyi 
Magyarországon, a fennmaradó 34 hektár pedig Romániában fekszik.

63. Trilingual sign in Nagyecsed 
Photo: Levente Szilágyi, 2015, Nagyecsed, Hungary

Once Europe’s largest wetland plain, the partial rehabilitation of the Ecsedi 
wetlands has been a matter of concern for several decades among conservation 
organisations, local authorities and civilians on both sides of the border. Proposals 
for cross-border nature conservation projects are invited in the framework of the 
European Union’s LIFE Programme. Following an unsuccessful application by 
Nagyecsed and Berveni in 2014, Nagyecsed submitted a joint bid with Carei for 
the landscape rehabilitation of a total area of 114 hectares, about 80 hectares of 
which is located in Hungary, while the remaining 34 hectares are in Romania.
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64. Shop in Jennersdorf selling typical tri-border region products 
Photo: Albert Zsolt Jakab, 2015, Jennersdorf, Austria

Located in the main street of Jennersdorf, the Grenzgebiet shop was opened in 
April 2014 by Nicole Meitz from nearby Neumarkt an der Raab. The entrepreneur, 
who graduated in intercultural communications and tourism management, 
has been selling gastronomic specialties (including pumpkin seed oils, fruit 
juices, jams, pastas and wines) and handcrafted items supplied by small-scale 
producers in the tri-border region in her shop since 2014, and she began selling 
online in 2015. Although the goods are predominantly Austrian, there are also 
many Slovenian products. Hungary (for the time being?) is represented only by 
craft products (mostly pottery from Őrség). The webshop operates in German 
and English, although visitors to the site are also welcomed in Hungarian and 
Slovenian on the home page, and some of the products are grouped according to 
country of origin. In its communications, the Grenzgebiet focuses on regionality 
and naturalness, while making efforts to exploit the trade potential of the tri-
border area. According to the owner’s introductory text: “We live in a border 
region, which is nowadays connected by Europe’s unique Dreiländer-Raab-Őrség-
Goričko nature park. Previously, these countries were connected to each other, 
and now I would like to present this unity again.”

64. A hármashatár-térség jellegzetes portékáit áruló üzlet Jennersdorfban 
Fotó: Jakab Albert Zsolt, 2015, Jennersdorf, Ausztria

A Jennersdorf főutcájában található Grenzgebiet üzletet 2014 áprilisában nyi-
totta a közeli Neumarkt an der Raabból származó Nicole Meitz. Az interkulturális 
kommunikáció és turizmusmenedzsment szakon végzett vállalkozó a hármasha-
tár-térség kistermelőitől származó gasztronómiai specialitásokat (tökmagolajak, 
gyümölcslevek, lekvárok, tésztafélék, borok stb.) és kézműves tárgyakat forgalmaz 
boltjában, illetve 2015-től online formában is. Bár a kínálatban osztrák túlsúly ér-
vényesül, számos kategóriában találunk szlovén termékeket is. Magyarország 
(egyelőre?) csak kézműves termékekkel képviselteti magát (főként őrségi fazekas 
munkákkal). A webshop alapvetően német és angol nyelven működik, de a nyi-
tólapon magyarul és szlovénül is köszöntik a látogatót, az egyes termékek pedig 
származási országok szerint csoportosítva érhetők el. A Grenzgebiet kommuniká-
ciója a regionalitás és a természetesség hívószavaira épül, és igyekszik kihasználni 
a hármashatár-térség adottságaiban rejlő kereskedelmi lehetőségeket. Ahogy a 
tulajdonosnő bemutatkozó szövegében olvashatjuk: „Egy határtérségben élünk, 
amelyet már ma is összeköt az Európában egyedülálló Dreiländer-Naturpark Ra-
ab-Őrség-Goričko. Korábban ezek az országok szorosan kötődtek egymáshoz, és 
én ezt az egységet szeretném újra bemutatni önöknek.” [ford. B. J.]
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65. A szentgotthárdi St. Gotthard mediterrán Wellness és Spa fürdő bejárata 
Fotó: Mészáros Csaba, 2014, Szentgotthárd, Magyarország

Szentgotthárdon a Füzesi úton, vagyis a város rábafüzesi határátkelő felé eső terü-
letén található a 2007-ben megnyílt szentgotthárdi fürdő épülete. A határtól csu-
pán néhány száz méterre fekvő fürdő már épülésekor is egyértelműen az osztrák 
fürdő- és élményturizmus céljait kívánta szolgálni. A fürdő megnyitása egy magán-
személy feljelentése miatt jogi nehézségekbe ütközött, ezért a Széchenyi Tervből 
származó támogatáshoz végül nem jutott hozzá Szentgotthárd. Az élményfürdőre 
azonban hosszú távú befektetésként tekintett a város vezetése, amely jelentős és 
állandó bevételhez segíti a települést. A beruházást így annak ellenére is végre-
hajtotta az önkormányzat, hogy a teljes költség jelentős részét banki hitelből volt 
kénytelen finanszírozni. A hitelállomány komoly terhet rótt a helyi költségvetés-
re, amelynek konszolidálása a szentgotthárdi önkormányzat jelentős eredménye.  
A város bevételei ugyanis az ipari park jóvoltából nagymértékben megnövekedtek 
a 2000-es évek derekától kezdve. A fürdő jó példáját adja annak, hogy a szolgálta-
tási és ipari szektor együttes jelenléte egymást segítve, egymásra hatva használja 
ki Szentgotthárdon az osztrák határ közelségét. 

65 Entrance to the St. Gotthard Mediterranean Wellness and Spa in 
Szentgotthárd 
Photo: Csaba Mészáros, 2014, Szentgotthárd, Hungary

Opened in 2007, the Mediterranean Wellness Centre and Spa is located on 
Szentgotthárd’s Füzesi Road, towards the border crossing point at Rábafüzes. 
Located just a few hundred metres from the border, the spa is clearly aimed at 
Austrian spa and adventure tourists. The opening of the spa was hampered by 
legal difficulties following a complaint by a private individual, thus Szentgotthárd 
never received funding from the Széchenyi Plan. The spa, however, was regarded 
as a long-term investment by the city and helps to generate a significant and 
stable income for Szentgotthárd. The project was implemented by the local 
council despite the fact that a significant share of the total costs had to be financed 
by bank loans. The massive debt placed a severe burden on the local budget. Its 
consolidation is a significant achievement on the part of Szentgotthárd council 
and was made possible by the town’s greatly increased revenues generated by 
its industrial park from the mid-2000s. The spa is a good example of how the 
simultaneous presence of the services and industrial sectors allows them to 
exploit the proximity of the Austrian border through mutual help and influence. 



118

66. A Hagymatikum fürdő háromnyelvű programajánlója 
Fotó: Apjok Vivien, 2014, Makó, Magyarország

67. Gyógykezelést hirdető kétnyelvű plakát a makói Hagymatikumban 
Fotó: Apjok Vivien, 2014, Makó, Magyarország

A makói Hagymatikum fürdő 2012. január 20-án nyitotta meg kapuit. A városképi jelentőségű épületek (pl.: Hagymaház, Erdei János Városi Sportcsarnok) tervezője, 
Makovecz Imre építész álmodta meg az organikus stílusban épült fürdőkomplexumot az 1963-ban megnyitott régi fürdő helyére. Már az 1990-es évek végén felmerült 
az a gondolat, hogy a város periférikus helyzetéből (amely egyrészt a trianoni határ meghúzásával, másrészt a második világháború után alakult ki) a fürdőre épülő ide-
genforgalommal lehetne kitörni. Az átépítés fokozatosan zajlott: előbb új medencékkel gazdagodott a régi épület (2002–2004), majd kiépítették a tanuszodát, amely 
új épületet is kapott (2007). Ezt követte a legnagyobb projekt, az új fürdőkomplexum felépítése. Makó város brandjét, a hagymát nevében viselő fürdő mára turistaköz-
ponttá vált: rengeteg romániai vendég keresi a kikapcsolódás, sőt a gyógyulás lehetőségét, miként a képen látható hirdetés is tanúsítja, a fürdő szolgáltatásain túl, akár 
szóbeliséget igénylő gyógykezelések is elérhetőek számukra. 

A makói gyógyhatású termálvíz, a marosi gyógyiszap, a wellness-részleg, az egész évet felölelő színes programkínálat sok belföldi és külföldi vendéget csábít a város-
ba. A naptári ünnepeken (pl. farsang, húsvét) túl szezonnyitó, szezonzáró, születésnapi és Víz Világnapi programokat is szerveznek, ezeken túl pedig az intézmény bekap-
csolódik a város vérkeringésébe, épít a makói programokra, valamint minden korosztály számára kínál szórakozási lehetőséget (nyugdíjas-találkozók, Halloween-party, 
Valentin-nap).  A romániaiak mellett szerbiaiak, de német és angol ajkú turisták is megfordulnak a „fürdők templomában”.
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66. Trilingual brochure for the Hagymatikum baths 
Photo: Vivien Apjok, 2014, Makó, Hungary

67. Bilingual sign advertising therapeutic treatments at the Hagymatikum baths in Makó 
Photo: Vivien Apjok, 2014, Makó, Hungary

The Hagymatikum Baths in Makó opened on January 20, 2012. The designer of such townscape-defining buildings as the Onion House and the János Erdei Sports 
Hall, architect Imre Makovecz, dreamed up the organic-styled spa complex to replace the earlier baths that had opened in 1963. The idea of breaking out of the town’s 
peripheral position (partly the result of the borders defined by the Treaty of Trianon, and partly emerging after the Second World War) by means of spa-based tourism 
had already arisen at the end of the 1990s. The reconstruction took place gradually: first new pools were added to the old building (2002–2004), then a learners’ pool was 
constructed, which was eventually housed in a new building (2007). This was followed by the biggest project: the construction of the new spa complex. The spa, which 
features the town’s symbol – the onion – in its name has become a major tourist attraction: many Romanian visitors come here to relax and recuperate. As the depicted 
advert suggests, alongside the spa facilities Romanian visitors can also take advantage of therapies that require verbal interaction. 

The medicinal thermal waters in Makó, healing mud from the river Maros, the wellness facilities and the colourful programmes on offer throughout the year attract 
many domestic and foreign visitors to the town. Besides the calendar festivals (e.g. carnival and Easter) there are season-opening and season-closing programmes, as 
well as programmes for birthdays and World Water Day. The spa plays an integral role in the life and events of the town and offers entertainment for all ages (such as a 
pensioners’ clubs, Halloween parties and Valentine’s Day events). Serbians, Germans and English-speaking tourists also visit this “church of spas”.
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68. A makói Hagymatikum fürdő öt nyelven terjesztett prospektusai 
Fotó: Apjok Vivien, 2014, Makó, Magyarország

A Hagymatikum fürdő felépülése, valamint a városnak a turizmus fejlesztését célzó 
törekvései szükségessé tették megfelelő szálláshelyek, vendéglátóipari egységek 
működtetését, valamint a város megismertetését. Ennek egyik fóruma a fürdő, hi-
szen itt fordul meg a legtöbb turista, aki a városba látogat. Ezért is van szükség 
többnyelvű prospektusokra, amelyek nemcsak a Hagymatikum, de a város nép-
szerűsítésében is nagy szerepet kapnak. A fürdő előcsarnokában így öt nyelven 
is elérhetőek a Hagymatikummal és a várossal kapcsolatos kiadványok: magyar, 
szerb, román, angol és német verzió is választható ugyanazon prospektusokból, 
így mind a határon túli, mind pedig a távolabbi országokból érkező vendégek 
egyszerűen tájékozódhatnak nemcsak a fürdő programjairól, de a városi szállás-, 
étkezési és szórakozási lehetőségekről is.

68. Brochures in five languages for the Hagymatikum baths in Makó 
Photo: Vivien Apjok, 2014, Makó, Hungary

The construction of the Hagymatikum Baths, as well as the town’s efforts to 
develop tourism, necessitated the development of appropriate hotels and other 
hospitality facilities, as well as communications campaign. The baths provide a 
perfect forum, since most visitors to the town end up there. There is thus a need 
for brochures in several languages not only to promote the Hagymatikum, but 
also to promote the town itself. Publications about the Hagymatikum and the 
town are available in five languages in the lobby of the spa: the brochures have 
been produced in English, German, Hungarian, Romanian and Serbian, enabling 
visitors from across the border and from further afield to find out not only about 
the programmes on offer at the baths, but also about accommodation, restaurants 
and entertainment possibilities in the town. 
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69. A vásárosnaményi Szilva Fürdő épülete 
Fotó: Szilágyi Levente, 2015, Vásárosnamény, Magyarország

70. Kétnyelvű hirdetés a vásárosnaményi fürdő előterében 
Fotó: Szilágyi Levente, 2015, Vásárosnamény, Magyarország

Az északkeleti hármashatár-térségben is a határforgalom jelentős részét adja a Ma-
gyarországot célzó rekreációs turizmus. Magyarország e határtérségében található 
gyógy- és termálfürdői, illetve strandjai tömegével vonzzák a romániai és kárpátal-
jai vendégeket, akik – miként a képen látható hirdetés is mutatja – nem csupán a 
határtérségből, hanem jóval távolabb eső területekről is érkeznek. A vásárosnamé-
nyi Szilva fürdőbe és az Atlantika Vízividámparkba Felsőbányáról és Nagybányáról 
Vásárosnaményba induló rendszeres járatokat jobbára román anyanyelvűek veszik 
igénybe, az őket szállító személy a kirándulás során tolmácsként is segít. Ezzel meg-
egyező rendszer szerint működik a kárpátaljai ukránok csoportos látogatása. A for-
galom nagyobb hányadát azonban az egyéni utazók adják, a fürdők pedig angol, 
román és ukrán nyelvű feliratokkal igyekeznek kiszolgálni igényeiket. A fürdőkben 
megjelenő többnyelvűség kilép ezek tereiből, és a környezetükben található szol-
gáltatókhoz – éttermek, szállodák, üzletek, stb. – is begyűrűzik.

69. Building of the Szilva spa in Vásárosnamény 
Photo: Levente Szilágyi, 2015, Vásárosnamény, Hungary

70. Bilingual advertisement in the hall of the spa in Vásárosnaményi 
Photo: Levente Szilágyi, 2015, Vásárosnamény, Hungary

Recreational tourism to Hungary is responsible for a significant share of the 
border traffic in the north-eastern tri-border region. Hungary’s medicinal and 
thermal baths and open-air swimming pools in this border area attract huge 
numbers of guests from Romania and Transcarpathia, who – as indicated by the 
pictured advert – do not come exclusively from the border region but from much 
farther afield as well. The regular shuttle services from Baia Sprie and Baia Mare 
to Vásárosnamény’s Szilva Baths and the Atlantika aquapark are mostly used by 
Romanian native speakers, and the coach driver acts as interpreter during their 
trip. Visits by groups of Transcarpathian Ukrainians work along the same lines. 
However, individual travellers make up a greater share of the traffic, and the spas 
endeavour to cater for their needs by means of signs in English, Romanian and 
Ukrainian. The multilingualism apparent at the baths radiates beyond them to the 
services – restaurants, hotels, shops etc. – in their vicinity.
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71. Kétnyelvű feliratok a Mátészalkai Városi Uszodában 
Fotó: Szilágyi Levente, 2015, Mátészalka, Magyarország

72. Ukrán család belépőjegyet vásárol a vásárosnaményi fürdő pénztáránál 
Fotó: Szilágyi Levente, 2015, Vásárosnamény, Magyarország

Míg Kárpátaljáról közelsége miatt inkább Vásárosnaményt, addig Romániából inkább Mátészalkát, Nyírbátort és ritkábban Nyíregy-
házát célozzák meg a fürdőzni vágyók. A jól kiépített magyarországi gyógyfürdő-hálózattal a romániai Szatmár szolgáltatói hosszú 
ideig nem tudtak versenyezni. Szatmárnémetinek 2012-ig sem strandja, sem uszodája nem volt. A Szamos vize fürdőzésre kevésbé 
alkalmas, rendezett és gondozott strandja nincs is a városnak. Így a határok egyre könnyebb átjárhatóságának köszönhetően termé-
szetes folyamatként indult meg a magyarországi fürdőket célba vevő turizmus. Saját felmérésük szerint a Mátészalkai Városi Uszoda 
vendégeinek a téli időszakban mintegy kétharmada a határon túlról, jellemzően Szatmárnémetiből, illetve vonzáskörzetéből érke-
zik. A nyírbátori Sárkány-fürdő, hasonló mértékben, Nagykárolyt és körzetét látja el. A téli és nyári időszak adatai jelentősen eltérnek. 
Az utóbbi néhány évben az európai uniós támogatások, illetve helyi befektetők megjelenésével a határ román oldalán is erőteljes 
fejlesztések valósultak meg ebben az ágazatban. 2011-ben újranyitották Szatmárnémeti strandját, bővítették és modernizálták a 
nagykárolyi és ákosi strandokat versenyhelyzetet teremtve a nyári időszakra. 2013-ban pedig aquaparkot avattak Szatmárnémeti-
ben, amely immár télen-nyáron egyszerre jelent konkurenciát a magyarországi szolgáltatóknak.
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71. Bilingual signs at the Mátészalka City Swimming Pool 
Photo: Levente Szilágyi, 2015, Mátészalka, Hungary

72. Ukranian family buying admission ticket at the cashier of the 
Vásárosnamény spa 
Photo: Levente Szilágyi, 2015, Vásárosnamény, Hungary

While Transcarpathians prefer Vásárosnamény due to its proximity, 
visitors from Romania head rather towards the baths in Mátészalka, 
Nyírbátor and, less often, Nyíregyháza. For a long time, Satu Mare 
County in Romania was unable to compete with the services offered 
by the well-established Hungarian thermal bath network, since Satu 
Mare had no open-air or indoor swimming pool until 2012. The waters 
of the river Someș are less suitable for bathing, thus the city has no 
well-managed and maintained open-air swimming pools. Thanks to 
the increasing permeability of the border, tourism targeting Hungarian 
spas began quite naturally. According to our research, about two-
thirds of the guests at the Mátészalka town swimming pool come 
from abroad during the winter season, typically from Satu Mare and 
its catchment area. Nyírbátor’s Sárkány (Dragon) Baths attract similar 
numbers from Carei and its surroundings. Statistics for the winter and 
summer periods vary considerably. In the last few years, thanks to EU 
funding and the appearance of local investors, dynamic developments 
have been realised on the Romanian side of the border in this sector. In 
2011, the open-air baths in Satu Mare were re-opened and the open-
air baths in Carei and Acâș were expanded and modernised, creating 
competition for the Hungarian baths in the summer period. In 2013, a 
new aquapark was opened in Satu Mare, rivalling the similar Hungarian 
attractions in both summer and winter.
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73. Stalls at the market in Subotica 
Photo: Tünde Turai, 2011, Subotica, Serbia

The cross-border activities of retailers flourished during the Balkan Wars, and 
particularly under the embargo. “Svercelés” (or the black market), as the locals 
refer to it today, has now slackened off, although it continues to be an important 
source of income for some families. Some of these sell their goods in the open-air 
marketplace. At the Subotica market, unregistered sellers who set up tables to sell 
foodstuffs, cosmetics and hygiene products brought in from Hungary – primarily 
Szeged – are in competition with registered entrepreneurs who rent stalls to sell 
Serbian products. The system works in three ways. (1) The “master” procures the 
goods and employs a “market woman” to do the selling. (2) Purchase and sale 
are not separated, as the same person/family takes care of both phases. (3) A 
wholesaler brings in products from Szeged and distributes them to vendors at the 
Subotica market. The spread of this last strategy can be explained by the fact that 
the incremental costs of procurement are increased by the operating expenses 
of the informal economy (the bribing of customs officers and market inspectors), 
while the expansion of family cross-border shopping strategies reduces the 
number of those living on the profits derived from this economic activity.

EGYÜTTMŰKÖDŐ ÉS KOMPLEMENTER GAZDASÁGI KAPCSOLATOK /
CO-OPERATIVE AND COMPLEMENTARY ECONOMIC RELATIONS

73. Árusok a szabadkai piacon 
Fotó: Turai Tünde, 2011, Szabadka, Szerbia

A kiskereskedők határon átnyúló aktivitása a délszláv háború, különösen az em-
bargó idején virágzott. A helyi elnevezés szerinti „svercelés” (vagyis feketézés) 
napjainkra alábbhagyott, de továbbra is fontos jövedelemforrás lehet egyes csa-
ládok számára. Egy részük nyílt téren, a piacon árusítja portékáit. A vállalkozással 
rendelkező, bódékat bérlő, szerb termékeket értékesítő eladók konkurenseiként 
az asztaloknál az informális gazdaság szereplői árusítják a Magyarországról – fő-
ként Szegedről – hozott élelmiszereket, kozmetikai cikkeket és tisztálkodó sze-
reket a szabadkai piacon. Háromféle formában működik a rendszer. (1) A „gazda” 
beszerzi a termékeket, és „kofát” alkalmaz árusításra. (2) A beszerzés és értékesítés 
nem válik külön, ugyanaz a személy/család gondoskodik mindkét munkafázisról.  
(3) Nagykereskedő hozza a termékeket Szegedről, és teríti a szabadkai piacon az 
árusoknak. Ez utóbbi stratégia térnyerését magyarázza, hogy a termékbeszerzés 
járulékos költségeit az informális gazdaság működtetésének kiadásai (vámosok és 
piaci ellenőrök lefizetése) is növelik, ugyanakkor a családok határon átnyúló vásár-
lási stratégiáinak kiterjedtsége csökkentik azok körét, akik ebből a gazdasági tevé-
kenységből származó nyereségre rendezkednek be.
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74. Az egykori Novák Piac bejárata a szentgotthárdi Füzesi úton 
Fotó: Mészáros Csaba, 2014, Szentgotthárd, Magyarország

Az Ausztriából érkező bevásárlóturizmus első állomása egészen a 2000-es 
évekig a rábafüzesi határátkelő mellé telepített „Markt” volt annak ellenére, 
hogy a szentgotthárdi Novák Piac is szinte közvetlenül a határ mellett ta-
lálható. Az elmúlt években azonban a Magyarországra beutazó osztrákok 
elsősorban szolgáltatásokat vesznek igénybe, a bevásárlás igénye másod-
lagos lett. Míg a rábafüzesi határátkelőnél található piacon nem alakult ki 
egy olyan szolgáltató központ, amely a határon átjáró osztrákok szélesebb 
rétegeit képes lenne kiszolgálni, addig a szentgotthárdi piacon ma fodrá-
szat, pedikűrös, kozmetikus, masszőr tevékenykedik, illetve egy vadászbolt 
üzemel. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ ÉS KOMPLEMENTER GAZDASÁGI KAPCSOLATOK /
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74. Entrance to the former Novak marketplace in Füzesi út, 
Szentgotthárd 
Photo: Csaba Mészáros, 2014, Szentgotthárd, Hungary

Up until the 2000s, the first stop for shopping tourists from Austria was the 
“Markt” next to border crossing at Rábafüzes, despite the fact that the Novák 
Market in Szentgotthárd is also almost directly adjacent to the border. In 
recent years, however, Austrians tend to come to Hungary for services rather 
than for shopping. Although there is no service centre at the Austrian-
Hungarian border station market in Rábafüzes that meets the needs of the 
broader strata of visiting Austrians, the market in Szentgotthárd boasts a 
hairdressing salon, pedicurist, beautician, massage therapist and a hunting 
shop.  
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75. Öltöztető babák a szentgotthárdi piac kínálatában 
Fotó: Mészáros Csaba, 2014, Szentgotthárd, Magyarország

A szentgotthárdi piacon ma a kofák nagy része Romániából érkezik. Így a piacon 
egyszerre lehet hallani magyar, német, szlovén és román szót is. A piaci kínálat 
azokra a termékekre szorítkozik, amelyekkel a határon túlról érkező bevásárlókat 
meg lehet szólítani. Az ajándék- és kegytárgyak sokasága mellett elsősorban ru-
hát és különféle textíliákat kínálnak az árusok. A piacon megtalálható élelmisze-
rek elsősorban a magyaros ízlést képviselik: az Erős Pista, a Piros Arany, illetve a 
gulyáskrém mellett a (gyakran az Alföldről származó) hentesáru is delikáteszként 
fogalmazza újra az Ausztriából beutazók számára a tipikusan magyarnak tekintett 
élelmiszereket.

75. Dolls for sale at the Szentgotthárd marketplace 
Photo: Csaba Mészáros, 2014, Szentgotthárd, Hungary

Most of the women stallholders at the Szentgotthárd market come from Romania, 
thus one can hear people speaking German, Hungarian, Romanian and Slovenian 
at the marketplace. The market sells exclusively goods that are aimed at shoppers 
from across the border. Alongside the many gifts and devotional items, the stalls 
offer primarily clothing and textiles. The foodstuffs on offer typically appeal to 
Hungarian tastes: besdies the hot condiments such as Erős Pista, Piros Arany and 
goulash paste, meat products (often from the Great Plain) are offered as delicacies 
for Austrian visitors, redefining the kind of foods that are regarded as typically 
Hungarian.
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76. Szent István napi kirakodóvásár Magyarkanizsa főterén 
Fotó: Klamár Zoltán, 2010, Magyarkanizsa, Szerbia

Magyarkanizsa önkormányzata – ahogyan a többi magyar vezetésű 
vajdasági település önkormányzata is – a városban élő magyarok iden-
titásához hozzákapcsolta augusztus 20-a megünneplésének vásári so-
kadalmát. A helyi politika 1990-től folyamatosan befolyásolja, alakítja 
a politikai-gazdasági identitást. A város főterén évente megrendezett, 
többnapos programsorozat, Szent István napi vásár sok környékbeli kéz-
művest vonz, akiknek elsődleges céljuk a jövedelemszerzés. Portékáikkal 
igyekeznek mindenféle igényt kielégíteni. Ennek az üzleti érzékenység-
nek példája a fafaragó sátra. A kiállított faragványok között található házi 
áldás magyar és szerb nyelvű felirattal, horgászfohász szintén magyar és 
szerb nyelvű felirattal, ahogyan a borhoz és a sörhöz kötődő alkalmi ver-
sek is megvásárolhatók. Mindezek mellett a kínálatban ott van a magyar 
állam címere, illetve a vajdasági magyarság egyik fontos szimbóluma, 
Aracs templomromjának fába vésett képe is. A magyar és a székely him-
nusz mellett a magyar Hiszekegy is része a kínálatnak. Mindebből látható, 
hogy a térség vásáros hagyománya is fokozatosan átstrukturálódik, és 
igyekszik kiszolgálni az identitáshoz tapadó trendeket.

76. Saint Stephen’s Day bazaar in the village square in Kanjiža 
Photo: Zoltán Klamár, 2010, Kanjiža, Serbia

The local council in Kanjiža – like other Hungarian-led local authorities in 
Vojvodina – connects the traditional fair on August 20 to the identity of 
Hungarians living in the town. Since 1990, local politics have constantly 
influenced and shaped the political and economic identity. Held 
annually in the main square of the town, the St. Stephen’s Day fair, which 
lasts for several days, attracts many craftspeople from the neighbouring 
villages, whose primary objective is to make a profit. They attempt to 
offer merchandise that satisfies all demands. This business acumen is 
exemplified by the wood carver’s stall. The carvings on display include 
home blessings in Hungarian and Serbian, an angler’s prayer likewise 
in Hungarian and Serbian, as well as verses on the subject of wine and 
beer, not to mention the Hungarian coat of arms and the image of an 
important symbol among the Vojvodina Hungarians – the ruins of the 
temple of Arača – carved in wood. Besides the Hungarian and Szekler 
anthems, a Hungarian-language creed is also on offer, illustrating how 
the fair tradition is gradually being restructured in an attempt to respond 
to identity-related trends.
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77. Szatmárnémetiből érkező vevő dughagymát vásárol a csengersimai 
boltsor parkolójában 
Fotó: Szilágyi Levente, 2013, Csengersima, Magyarország

A magyarországi és romániai Szatmár megye zöldség-gyümölcs ágazatát a rend-
szerváltás teljesen eltérő pályára állította, míg a romániai részen a termelőszö-
vetkezetek gyümölcsöseit mára gyakorlatilag teljesen felszámolták, a feldolgozó  
üzemeket bezárták, addig a magyarországi részen a gyümölcsösök állami tulaj-
donból szinte zökkenőmentesen kerültek át magántulajdonba, igaz már a nyolc-
vanas években a gyümölcstermés 15-30 százaléka kisüzemi termelésből érkezett. 
Magyarország gyümölcstermésének csaknem 20 százaléka Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megyéből származik. A határ menti térség magyarországi részén több feldol-
gozó üzem is működik, Mátészalkán, Csengerben, Jánkmajtison, stb. A zöldségter-
mesztésben is hasonló különbségek vannak. Ez az egyenlőtlenség meghatározó a 
határ menti területek közötti gazdasági kapcsolatok alakulásában. A csengersimai 
boltsor parkolója piacként is üzemel, ahol a helyi gazdák a feldolgozó üzemek fel-
vásárlási áránál lényegesen nagyobb összegért kínálják portékájukat (jellemzően: 
almát, szilvát, krumplit, sárgarépát, vetőburgonyát, dughagymát). Vevőkörük jóval 
túlmutat Szatmárnémeti vonzáskörzetén, Nagybányáról is nagy számban jönnek 
felvásárlók, illetve a tranzitforgalom is hatalmas felvevőpiacot jelent.

77. A shopper from Satu Mare buying seed onions in the car park of a row of 
shops in Csengersima 
Photo: Levente Szilágyi, 2013, Csengersima, Hungary

Fruit and vegetable growing in the Hungarian Szatmár County and the Romanian 
Satu Mare County took entirely different courses following the democratic 
transition. On the Romanian side, cooperative orchards were virtually eradicated 
and the processing units closed down, while on the Hungarian side the orchards 
were transformed from state ownership to private ownership almost seamlessly, 
bearing in mind that 15 to 30 percent of fruit crops were already being supplied 
by small-scale producers in the 1980s. Almost 20 percent of Hungary’s fruit crop 
comes from Szabolcs-Szatmár-Bereg County. There are several processing units 
in operation in the Hungarian part of the border region, in Mátészalka, Csenger, 
Jánkmajtis, etc. The cultivation of vegetables shows similar disparities, which 
play a dominant role in the disparity in the development of economic relations 
between the border areas. The car park outside the row of shops in Csengersima 
also functions as a marketplace, where local farmers sell their produce (typically 
apples, plums, potatoes, carrots, seed potatoes and seed onions) for a significantly 
higher price than the buy-up price offered by the processing units. The clientele 
comes from well beyond the perimeter of Satu Mare: buyers from Baia Mare come 
in large numbers, and transit traffic represents another huge market.
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78. Vegyesbolt kétnyelvű feliratokkal Nevetlenfaluban 
Fotó: Szilágyi Levente, 2013, Nevetlenfalu, Ukrajna

79. Vásárló egy nevetlenfalusi vegyesboltban 
Fotó: Szilágyi Levente, 2013, Nevetlenfalu, Ukrajna

Nevetlenfalu lakói a határátkelő újranyitását követően (1995) gyorsan felismerték 
a bevásárlóturizmusban rejlő lehetőségeket, és éltek is ezekkel. A Romániából ér-
kező vásárlók igényeinek kielégítésére újabb és újabb boltok nyíltak egészen Ro-
mánia európai uniós csatlakozásáig. Ekkor megtört a lendület, és azóta számos 
boltot bezártak. Nevetlenfalu boltjai jellemzően az Ukrajnába utazó román állam-
polgárok célállomásai voltak. A helyi vállalkozók a keresett termékeket akár igény 
szerint is beszerezték, így a romániai vásárlók a közeli városba, Nagyszőlősre is csak 
nagyon ritkán indultak tovább. Ebben a nagyon rossz minőségű utak is szerepet 
játszottak. A boltokban bármilyen valutát elfogadtak/elfogadnak, a hrvinyán kívül 
lejt, forintot, eurót vagy dollárt, ezeket akár kombinálva is. A legtöbb hely pénz-
váltóként is működik. A legfontosabb keresett termékek: a cigaretta, vodka, olaj, 
csokoládé, tejtermékek, sajtok, gyümölcslevek.

78. General store with bilingual signs in Nevetlenfolu 
Photo: Levente Szilágyi, 2013, Nevetlenfolu, Ukraine

79. Shopper at a general store in Nevetlenfolu 
Photo: Levente Szilágyi, 2013, Nevetlenfolu, Ukraine

Following the reopening of the border in 1995, the residents of Nevetlenfolu 
rapidly realised, and began to exploit, the potential of shopping tourism. New 
shops opened one after the other to meet the needs of buyers coming from 
Romania, right up until Romania’s accession to the European Union, when then the 
momentum stopped. Many shops have since closed. The shops in Nevetlenfolu 
were typically targeted at Romanian nationals travelling to Ukraine. Local 
entrepreneurs were even willing to obtain products on demand, thus Romanian 
customers very rarely travelled further to the nearby town of Vynohradiv, in 
part due to the very poor quality of the roads. The stores accepted/still accept  
any currency: hryvnia, as well as Romanian lei, Hungarian forints, euros, dollars, or any 
combination of currencies. Most shops also function as a currency exchange. The 
greatest demand is for cigarettes, vodka, cooking oil, chocolate, dairy products, 
cheeses and fruit juices.
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80. Szlovén sört hirdető osztrák üzlet a Kalch és Sotina kö-
zötti kishatár-átkelőnél 
Fotó: Bednárik János, 2015, Kalch, Ausztria

A szlovén ingázók által használt útvonal mellett kihelyezett ak-
ciós kínálat (az apró helyesírási hiba ellenére, ugyanis helyesen: 
Laško) is mutatja, hogy a közeli Neuhaus vegyesboltja számít a 
szlovén vevőkre is. A 2014-ben nyitott üzlet a Nah und Frisch 
kiskereskedői hálózathoz tartozik, működését a település pol-
gármestere által vezetett Unser G’schäft egyesület biztosítja. 
A bolt árukészletében megjelennek a helyi és környékbeli kis-
termelők termékei, „a régióra jellemző finomságok” (regionale 
Schmanckerl) is.

80. Austrian store advertising Slovenian beer at the border 
crossing between Kalch and Sotina 
Photo: János Bednárik, 2015, Kalch, Austria

The special offer advertised at the side of a road frequented 
by Slovenian commuters suggests (despite the minor spelling 
error: the correct name is Laško) that the convenience store in 
nearby Neuhaus also caters for Slovenian customers. Opened 
in 2014, the store is part of the Nah und Frisch chain and is 
underwritten by the Unser G’schäft association, led by the local 
mayor. The shop also stocks “regional delicacies” (regionale 
Schmanckerl) – goods supplied by local and neighbourhood 
producers.  
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81.  Háromnyelvűség egy nevetlenfalusi vegyesboltban 
Fotó: Szilágyi Levente, 2013, Nevetlenfalu, Ukrajna

A nevetlenfalusi bevásárlóturizmusról korábbi képek kapcsán már ejtettünk pár szót. Az itteni boltok Romániából 
érkezőket szolgálnak ki. A vásárlói kört felölelő terület nem szorítkozik kizárólag csak a hármashatár-térségre, 
nagy számban érkeznek Máramaros megyéből is, annak ellenére, hogy Máramarosszigetnél is van átkelőhely. 
A Nagybányától nyugatra eső területekről azonban a Halmi átkelő könnyebben megközelíthető. A nagyszámú 
csak románul beszélő vásárló miatt a nevetlenfalusi magyar boltosok is megtanultak annyit románul, amennyit az 
üzleti szituációk minimálisan megkövetelnek, de román nyelvű feliratokat nem alkalmaznak sem a boltok hom-
lokzatán reklámként, sem az üzleteken belül. Egyetlen – a képen látható – kivétellel találkoztam kutatásaim során. 
Az „Akció Ulei” magyar-román kevert nyelvű felirat a román vásárlókat célozza meg a magyar nyelvi közeg lehető-
ségei szerint. A román anyanyelvű vásárlók, amennyiben szükséges, (olykor korlátozott) magyar nyelvtudásukat 
is bevetik. Valószínűleg a határátkelő közelsége, a célzott, illetve tranzitforgalom során bekövetkező találkozások 
miatt Nevetlenfaluban magasnak mondható az ukrán nyelvet beszélő magyarok száma. A magyar és román ha-
tárok által közrezárt szomszédos Fertősalmáson és Nagypaládon ezzel szemben az ukrán nyelv szinte teljes eluta-
sítása jellemző. Az ugyancsak a hármashatár-térségben található tiszaháti falvakban alig valamivel jobb a helyzet.  
A szovjet időben felnőtt generációk tagjai többnyire jól beszélnek oroszul, ukránul alig, a fiatal generáció se uk-
ránul, se oroszul nem tud. Többnyire csak azok beszélnek ukránul, akiket a munkahelyük erre kényszerít, de ők 
kevesen vannak, az itteni lakosság minél nagyobb mértékben igyekszik függetleníteni magát az állami ellenőrzés 
alatt álló jövödelemforrásoktól.

81. Trilingualism at a general store in Nevetlenfolu 
Photo: Levente Szilágyi, 2013, Nevetlenfolu, Ukraine

Shopping tourism in Nevetlenfolu has already been discussed in connection with earlier pictures. The local stores 
cater for customers from Romania. Their clientele does not come exclusively from the tri-border area, since a 
large number of customers also come from Maramureş County, despite the fact that there is another border 
crossing point at Sighetu Marmației. From those areas to the west of Baia Mare, the crossing at Halmi is more 
convenient. Due to the large numbers of Romanian-speaking customers, Hungarian shopkeepers in Nevetlenfolu 
have learned sufficient Romanian for their business needs, although they do not use Romanian signs either on 
the shop front or inside. In the course of my research I encountered only one such sign – shown in the picture. 
The Hungarian-Romanian mixed-language “Akció Ulei” sign targets Romanian customers within the possibilities 
of the Hungarian-language context. When necessary, the Romanian-speaking customers use their (sometimes 
limited) Hungarian-language skills. Probably due to the proximity of the border, and as a result of encounters in 
the course of targeted and transit traffic, the number of Ukrainian-speaking Hungarians in Nevetlenfolu is quite 
high. In neighbouring Fertešolmaš and Velyka Palad’, enclosed by the Hungarian and Romanian borders, the 
use of the Ukrainian language is, by contrast, almost entirely repudiated. In the villages of the Tiszahát area, also 
located in the tri-border region, the situation is only marginally better. Members of the adult generations, who 
grew up in the Soviet era, mostly have a good command of Russian, while the younger generation speak neither 
Ukrainian nor Russian. Generally only those who are obliged to do so for work speak Ukrainian, but they are few, 
and the local population are increasingly trying to make themselves independent of state-controlled sources of 
income.
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82. Éjjel-nappali bolt román nyelvű táblája Csen-
gersimában 
Fotó: Szilágyi Levente, 2013, Csengersima, Magyarország

83. Helytelenül írt román felirat a csengersimai éj-
jel-nappali boltban 
Fotó: Szilágyi Levente, 2013, Csengersima, Magyarország

A csengersimai éjjel-nappali boltsor a határon átívelő 
kiskereskedelmi forgalom legfontosabb célpontja volt 
a rendszerváltást követően a 2000-es évek közepéig. 
2006-ban Tesco hipermarketet nyitottak Mátészalkán, 
amelynek árukészletével, áruválasztékával, áraival a he-
lyi kisboltok nem versenyezhettek, korábbi forgalmuk 
jelentős részét elveszítették, többet bezártak. A bevásár-
lóturizmusban bekövetkezett változásokat ugyanakkor 
nem lehet kizárólag ehhez az eseményhez kötni. A 2000-
es évek derekán Szatmárnémetiben is megjelentek a 
külföldi áruházláncok, és ez a két országban korábban 
nagyon eltérő termékkínálatnak a kiegyenlítődéséhez 
vezetett. Ugyanebben az időszakban zajlott Románia 
gazdaságának felzárkózása, melynek egyik eredménye a 
lakosság vásárlóerejének növekedése volt. A jellemzően 
alacsonyabb árkategóriájú termékeket forgalmazó határ 
menti vegyesbolt helyett a (vélt) jobb minőséget forgal-
mazó szuper- és hipermarketek felé fordultak a vásárlók. 
A csengersimai boltban, miként a képeken látható fel-
iratokból kiderül, felkészültek a csak románul beszélők 
vásárlókra, de románul beszélő pénztárosok alkalmazá-
sával megtették ezt a Tescoban is, bár az önkiszolgáló 
rendszer amúgy is minimalizálja a kommunikációs igé-
nyeket.
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82. Sign in Romanian at the 24-hour store in 
Csengersima 
Photo: Levente Szilágyi, 2013, Csengersima, Hungary

83. Sign written incorrectly in Romanian at the 24-
hour store in Csengersima 
Photo: Levente Szilágyi, 2013, Csengersima, Hungary

Until the mid-2000s, the row of 24-hour shops in 
Csengersima was the most important destination  
in terms of cross-border retail trade after the democratic 
transition. In 2006, a Tesco hypermarket opened in 
Mátészalka and the local convenience stores were unable 
to compete with its stock, selection and prices. They lost 
a huge part of their business, and several of them closed 
down. But this was not the only reason for the changes 
in shopping tourism. In the mid-2000s, a number of 
foreign department store chains also appeared in Satu 
Mare, resulting in the homogenisation of the previously 
hugely different range of goods available in the two 
countries. This coincided with the strengthening of 
the Romanian economy, which led, among other 
things, to an increase in purchasing power. Rather 
than the shops at the border that typically offered an 
assortment of lower-priced products, customers turned 
towards supermarkets and hypermarkets, for (what they 
perceived as) higher-quality goods. As the signs on the 
photographs suggest, this shop in Csengersima caters 
only for Romanian-speaking customers. Tesco likewise 
hired Romanian-speaking cashiers – although the 
self-service system otherwise minimises the need for 
communication.
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84. Román nyelvű hirdetőtábla a csengersimai éjjel-nappali boltnál 
Fotó: Szilágyi Levente, 2013, Csengersima, Magyarország

A romániai és ukrajnai gyakorlattal ellentétben a magyarországi kétnyelvű-
ség egyértelműen szolgáltatásalapú. A rekreációs és egészségügyi szolgál-
tatásokat nyújtó intézményekben ma már természetes módon jelennek 
meg a többnyelvű feliratok. A leggyakrabban előforduló angol és német 
feliratok mellett egyre több helyen jelenik meg a román és az ukrán, ille-
tőleg az orosz. Bizonyos szakboltokban a többnyelvűség kizárólag románt 
és esetleg ukránt jelent, minthogy a helybelieken kívül az onnan érkező 
vásárlókat célozzák meg. Ilyenek például az állattartásban elengedhetet-
len takarmányféleségeket forgalmazó boltok, áruházak. A képen látható 
hirdetőtábla tulajdonosa, a csengersimai Szatmár-Farm Takarmányáruház, 
amelynek a csengersimai áruházon kívül mintaboltja van a megyében  
található másik magyar-román határátkelőnél Vállajon, illetve a szatmári-
ak és kárpátaljaiak által sűrűn látogatott Fehérgyarmaton is, valamint szá-
mos határon túli viszonteladóval állnak kapcsolatban. Weboldalának címe:  
furaje.hu (takarmány.hu) is jelzi a határ túloldalát célzó vállalati stratégiát. 
A cég Szatmárnémeti 20 km-es körzetében ingyenes házhozszállítást is 
vállal.

84. Romanian sign at a 24-hour store in Csengersima 
Photo: Levente Szilágyi, 2013, Csengersima, Hungary

In contrast to the Romanian and Ukrainian practice, bilingualism is clearly service based in Hungary. In institutions that offer recreational and health services, multilingual 
signs are now becoming the norm. Such signs can commonly be found in English and German, while Romanian, Ukrainian and Russian signs are becoming increasingly 
frequent. For some specialist retailers – such as shops and stores selling fodder required for animal rearing – multilingualism means exclusively Romanian or perhaps 
Ukrainian, since, besides local customers, their target clientele comes from these countries. The notice board on the photograph is owned by the Csengersima-based 
Szatmár-Farm Forage Store, which has several outlets besides its main store in Csengersima – one at the other Hungarian-Romanian border station in Vállaj, and another 
at Fehérgyarmat, which is frequented by visitors from Satu Mare and Transcarpathia – besides connections with a number of cross-border dealers. The store’s web 
address (furaje.hu) also indicates that the corporate strategy targets the far side of the border. The company also offers free home delivery in a 20 km radius of Satu Mare.
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85. Magyarországon vásárolt dohányt sodornak az óbesenyői kocs-
mában 
Fotó: Turai Tünde, 2014, Óbesenyő, Románia

A bolgár lakosságú Óbesenyő Románia legnyugatibb csücskében,  
a magyar és a szerb határok szorításában, a hármas határ térségében ta-
lálható. Geopolitikai fekvésének következtében peremhelyzetben van, 
távol a belföldi nagyobb városoktól, fontosabb közlekedési útvonalaktól 
és vasúthálózattól. A határhoz közeli fekvés az államközi kishatárforgalmi 
megállapodások során részben előnnyé vált, és 1970-től az óbesenyőiek 
kishatárforgalmi engedélyre voltak jogosultak mindkét szomszédos ország 
irányába. Az Európai Unióba való csatlakozás először fokozatos elzártságot, 
majd később ismét nyitást hozott a faluban élők számára. Magyarország be-
lépése előtt, 2003-ban leállította a kishatárforgalmat a csanádi átkelőnél, és 
csak 2010-től lehetséges ismét a határátlépés ezen az állomáson. Románia 
hasonló okokból Szerbia felőli határait zárta le 2007-ben, és csak 2014-ben 
nyitotta meg újra a valkányi határátkelőt. A terepkutatás idején azt tapasz-
talhattuk, hogy a falubeliek hétköznapi életvezetési stratégiájának részévé 
vált a Magyarországra való átjárás. Hamarabb jutnak el a nagyobb bevásár-
lóközpontokhoz, ha átmennek a határon, mintha a megyeközpontot céloz-
zák meg. Hétvégi, kikapcsolódást nyújtó szolgáltatások (fürdő, horgászat) 
is itt érhetőek el egyszerűbben számukra. Olcsóbb termékek beszerzésére 
is alkalmas a határon való átjárás, melyek közül kiemelt jelentősége van a 
dohánynak: fellendítve ezzel a magyar oldalon a dohánykereskedelmet. De 
akár csak a külföld-élmény végett is szívesen átmennek egy kávézásra, hogy 
a belföldi peremhelyzetet nemzetközi viszonylatban lehetőséggé transzfor-
málva előnyként élhessék meg a határmentiséget.

85. Rolling cigarettes with tobacco purchased in Hungary at the Dudeştii Vechi pub 
Photo: Tünde Turai, 2014, Dudeştii Vechi, Romania

With a Bulgarian population, Dudeștii Vechi lies in the westernmost corner of Romania, tucked between the Hungarian and Serbian borders in the tri-border area. It is 
marginalised due to its geopolitical location, far from the major domestic towns, the main transport routes and the railway network. The proximity of the border became 
something of an advantage in the course of the inter-state agreement on local border traffic, as the residents of Dudeștii Vechi were entitled to a local border-crossing 
permit to both the neighbouring countries from 1970. Accession to the European Union initially brought gradual isolation, followed by reopening for the villagers. In 
2003, prior to its accession, Hungary stopped local border traffic at Cenad, before allowing it once again in 2010. In 2007, Romania closed its border to Serbia for similar 
reasons, and only re-opened the Vălcani border crossing in 2014. During our field research we discovered that crossing into Hungary has become part of the villagers’ 
way of life. They are able to reach the major shopping centres more quickly by crossing the border than by heading towards the shops in the county centre. Weekend 
and recreation facilities (spa baths, fishing) are also more accessible in Hungary. Crossing the border also makes it possible to buy cheaper products, especially tobacco, 
thus boosting tobacco trade on the Hungarian side. Ultimately, the locals are happy to cross the border just for a coffee and the foreign experience, in this way benefiting 
from their marginal situation at home by transforming it into an international opportunity.
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86. Car with Hungarian plates in the car park of the Kaufland store 
in Satu Mare 
Photo: Levente Szilágyi, 2013, Satu Mare, Romania

87. Bilingual Kaufland billboards with the tower of the Satu Mare 
Town Hall in the background 
Photo: Levente Szilágyi, 2013, Satu Mare, Romania

The Kaufland department store in Satu Mare opened in 2006 and was 
the first to use bilingual signage. The practice was then copied by others 
stores. Bilingualism was introduced primarily to respond to the needs of 
the local Hungarian population, although shoppers coming here from 
Hungary also benefit. However, the only slightly different range of goods, 
and the largely identical prices, mobilise consumers to a lesser extent 
from the Hungarian side of the border, who tend to shop merely as a side 
activity while visiting Satu Mare for other reasons.

86. Magyarországi rendszámú autó a szatmárnémeti Kaufland áru-
ház parkolójában 
Fotó: Szilágyi Levente, 2013, Szatmárnémeti, Románia

87. Kétnyelvű Kaufland óriásplakátok, háttérben Szatmárnémeti 
városházának tornya 
Fotó: Szilágyi Levente, 2013, Szatmárnémeti, Románia

A szatmárnémeti Kaufland 2006-ban nyitotta meg kapuit. Az itteni áru-
házak közül elsőként alkalmaztak kétnyelvű feliratozást. Ezt a gyakorlatot 
aztán több piaci résztvevő is követte. A kétnyelvűség elsősorban az itteni 
magyar lakosság igényeinek kíván megfelelni, de a Magyarországról érke-
zők is profitálnak belőle. A Magyarországon megszokottól némileg eltérő 
árukínálat, a lényegében megegyező árak csak kisebb mértékben tudják 
mobilizálni a határ magyar oldalán élőket. A vásárlást általában valami-
lyen egyéb ok miatt Szatmárnémetiben tett látogatás járulékos tevékeny-
ségeként ejtik meg.
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88. Osztrák ízlésű ruhákat kínáló ruhabolt Szentgotthárd központjában 
Fotó: Szilágyi Levente, 2015, Szentgotthárd, Magyarország

A határ menti bevásárlóturizmus volumene ugyan jelentősen visszaesett a 2000-
es évekre az osztrák-magyar határon, azonban nem szűnt meg teljesen. Mára 
ugyanis a kínált termékek, valamint a vásárlók igényei megváltoztak. Míg koráb-
ban a magyar oldalról Ausztriát érintő bevásárlóturizmus a Magyarországon be 
nem szerezhető, vagy drágábban megszerezhető termékeket érintette, az osztrák 
bevásárlóturizmus pedig részben a volt keleti blokk Ausztriában nem kínált egzo-
tikumait vette célba, addig ma már olyan termékeket is kínálnak a magyar kereske-
dők (az ausztriainál mérsékeltebb árakon), amelyek minőségükben és ízlésükben 
megegyeznek a határ túloldalán forgalmazott termékekkel. Az osztrák keresletnek 
megfelelő ruházati cikkeket kínáló német nyelvű feliratokkal gazdagon ellátott 
bolt Szentgotthárd főterén is elsősorban a határon átjáró osztrák vásárlók igényeit 
igyekszik kielégíteni.

88. Clothing store in the centre of Szentgotthárd selling merchandise 
designed to Austrian tastes 
Photo: Levente Szilágyi, 2015, Szentgotthárd, Hungary

Although the volume of cross-border shopping tourism in the Austro-Hungarian 
border zone had decreased significantly by the 2000s, it did not cease entirely. 
Nevertheless, the products on offer, as well as the customers’ requirements, have 
changed significantly. In the past, shopping tourism from the Hungarian side to 
Austria involved goods that were unavailable or more expensive in Hungary, and 
Austrian shopping tourism targeted exotic items from the former Eastern bloc that 
were not on offer in Austria. Nowadays, however, Hungarian traders offer products 
of comparable quality and taste to those sold over the border, but for lower prices 
than in Austria. The shop on the main square in Szentgotthárd, which offers items 
of clothing that correspond to Austrian tastes, has many signs written in German 
in an effort to meet the needs of customers crossing the border from Austria.
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89. Kiss Ferenc – időközben bezárt – vendéglője Jennersdorf főterén 
Fotó: Bednárik János, 2013, Jennersdorf, Ausztria

90. A Bálint család vendéglő-panziója Weichselbaum határában 
Fotó: Szilágyi Levente, 2015, Weichselbaum, Ausztria

A hármas határ térségének osztrák oldalán szinte minden vendéglátóhelyen ta-
lálunk magyar pincért, szakácsot és egyéb alkalmazottakat. Találkozhatunk azon-
ban vállalkozóként saját vagy bérelt üzlettel rendelkező magyarokkal is. A régóta 
Ausztriában élő Kiss Ferenc Jennersdorf központjában üzemeltetett egy ideig ven-
déglőt, amely elsősorban a helyi közönség igényeit igyekezett kiszolgálni. A pécsi 
illetőségű Bálint család más osztrák állomáshelyek után Weichselbaum határában 
vásárolt egy főút melletti ingatlant, ahol melegkonyhás vendéglátóhelyet mű-
ködtet és szobákat ad ki: általában hónapszámra Ausztriában dolgozó magyarok 
számára. Az árszínvonal kiegyenlítődését mutatja, hogy kínálata versenyképes a 
szentgotthárdi szállásárakkal.

89. Inn belonging to Ferenc Kiss (now closed) on the Jennersdorf town 
square 
Photo: János Bednárik, 2013, Jennersdorf, Austria

90. Inn belonging to the Bálint family at the outskirts of Weichselbaum 
Photo: Levente Szilágyi, 2015, Weichselbaum, Austria

On the Austrian side of the tri-border area, almost all hospitality venues employ 
Hungarian waiters, cooks and other staff. There are also self-employed Hungarians, 
who either own or rent their business. Long-time resident in Austria, Ferenc Kiss 
ran a restaurant for some years in the centre of Jennersdorf, which catered for 
the local public. Having lived in various places in Austria, the Bálint family from 
Pécs purchased a property on the outskirts of Weichselbaum, next to the main 
road, where they rent rooms and offer meals – typically to Hungarians working 
in Austria on a monthly basis. The balancing out of price levels is clearly reflected 
by the fact that their offer is competitive with the price of accommodation in 
Szentgotthárd.
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91. Makói cukrászda háromnyelvű plakátja 
Fotó: Apjok Vivien, 2014, Makó, Magyarország

A makóiak számára egyelőre még kissé szokatlan 
vagy egyszerűen érdektelen az idegen nyelvű fel-
iratok feltűnése a városban. Ezek szükségessége és 
megjelenése azonban természetes következménye 
a Hagymatikum létrejöttének. A nagyszámú román 
látogatónak köszönhetően (akik a határ túloldaláról 
mind a fürdőbe, mind a Lidl áruházba napi szinten 
járnak) az üzletek feliratai, az irányító és tájékoztató 
táblák a magyar mellett román nyelven is elhelye-
zésre kerültek. A belvárosban egyre több helyen je-
lenik meg a román nyelvű felirat. Legújabban a téli 
időszakban működő jégpálya magyar felirata mellé 
került román szöveg is, de pékségek, szépségszalo-
nok, bel- és külvárosi üzletek kirakatában is feltün-
tetnek idegen nyelvű feliratokat. A bel- és külvárosi 
szórakozási, kikapcsolódási lehetőségekről (pl. fürdő, 
Kalandpart) pedig a városi irányító táblákon is meg-
jelennek idegen nyelvű (főként román) szövegek.

A fürdő tőszomszédságában található Kugler 
Szaküzlet a magyar mellett román és angol nyelven 
is hirdeti, hogy a betérő vendég kávéhoz, péksüte-
ményhez vagy fagyihoz is juthat egy helyen. Ezek 
a többnyelvű feliratok már egyértelműen jelzik a 
városnak a turizmus megszilárdítására vonatkozó 
törekvéseit.

91. Trilingual sign for a bakery in Makó 
Photo: Vivien Apjok, 2014, Makó, Hungary

For the time being, the appearance of foreign-language signs is slightly unusual, or simply irrelevant, for residents of Makó. However, the need for them arose as a natural 
consequence of the existence of the Hagymatikum. Due to the large number of Romanian visitors (who come from just across the border to use the baths and the Lidl 
store on a daily basis), shop signs and information boards are written in Romanian as well as Hungarian. In the downtown area, the number of Romanian-language 
notices is constantly rising. The most recent example is the addition of a notice in Romanian alongside the Hungarian notice board at the seasonally operating ice 
rink, although bakeries, beauty salons, and shops both in the centre and the suburbs display foreign-language notices. At the same time, the town’s direction signs are 
beginning to feature foreign-language (largely Romanian) information about entertainment and recreation opportunities in both the town centre and its outskirts (e.g. 
the spa baths and adventure park).

Located right next to the spa, the Kugler shop advertises its coffee, pastries and ice-cream in both Romanian and English, alongside the Hungarian adverts. These 
multilingual notices clearly indicate the town’s efforts to consolidate its tourism industry.
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92. Building of the Fehérgyarmat Hospital 
Photo: Levente Szilágyi, 2013, Fehérgyarmat, Hungary

Out of the three countries, the quality of health care is highest in Hungary. The area served by 
Hungarian borderland health centres stretches well beyond the country’s borders: residents from 
neighbouring countries now no longer merely add to their clientele, but actually make up a 
significant share of it. Almost the entire range of public health services are being used.  Initially 
exclusively one directional and characteristically of a clientele character, the nature of migration 
changed repeatedly in the second half of the 2000s. Firstly, Hungarian doctors from Romania 
and Transcarpathia appeared in the borderland hospitals, followed by Romanian doctors from 
Romania. In 2009 the third stage became institutionalised, with the opening of the first clinic in 
Satu Mare that relies on a Hungary-based medical staff. Today there are at least four private clinics 
in Satu Mare staffed by medical specialists who commute from Hungary.

Pregnant women or women requiring gynaecological treatment probably make up the 
largest share of those attending the hospital in Fehérgyarmat, or the private clinics of doctors 
who work there, although we do not currently have accurate information about the number of 
women from Romania and Transcarpathia who have given birth in Fehérgyarmat. It is chiefly the 
border areas that fall within the hospital’s catchment area, although women from throughout 
Transylvania, as well as from Mukačeve, Užhorod and other outlying areas of Transcarpathia, 
attend the hospital albeit in smaller numbers.

92. A fehérgyarmati kórház épülete 
Fotó: Szilágyi Levente, 2013, Fehérgyarmat, Magyarország

Az egészségügyi ellátás minősége a három ország közül Magyarországon a legmagasabb. A ma-
gyarországi határ menti egészségügyi központok által kiszolgált terület messze túlmutat az or-
szág határain, klientúrájukat a szomszédos országok lakói mára már nemcsak kiegészítik, hanem 
annak jelentős hányadát adják. Az igénybevett szolgáltatások szinte a teljes egészségügyi skálát 
lefedik. A kezdetben kizárólag egyirányú és jellemzően klientúra jellegű migráció a 2000-es évek 
második felében többszörösen is módosult. Elsőként megjelentek a romániai és kárpátaljai ma-
gyar orvosok a határ menti kórházakban, ezt követően megjelentek a romániai román orvosok. 
2009-től intézményesült a harmadik szakasz, ekkor nyílt meg Szatmárnémetiben az első olyan 
klinika, amely magyarországi orvosgárdára épít. Ma legkevesebb négy szatmárnémeti magánkli-
nikának van Magyarországról átjáró szakembere.

A legnagyobb számban talán a várandós vagy nőgyógyászati kezeléseket választó nők lá-
togatják a fehérgyarmati kórházat, illetve az ott dolgozó orvosok magánrendelőit: bár egyelő-
re nem áll rendelkezésünkre pontos kimutatás a Fehérgyarmaton szülő romániai és kárpátaljai 
anyák számáról. Főként a határ menti területek tartoznak a kórház vonzáskörzetéhez, de Erdély 
egész területéről és Munkácsról, Ungvárról, illetőleg Kárpátalja más, távolabb eső területeiről is 
érkeznek nők, ha kisebb számban is.



142

93. The Szentgotthárd weir on the Rába River 
Photo: Csaba Mészáros, 2014, Szentgotthárd, Hungary

Within the territory of Hungary there are currently six smallish dams on the 
river Rába/Raab, which flows from Austria into Hungary. Although the dam in 
Szentgotthárd is not far from the Austrian-Hungarian border, the first structure to 
be found on the Hungarian channel is the hydroelectric power plant in Alsószölnök. 
Inaugurated in 2013, the dam in Szentgotthárd replaced the so-called Kaszagyár 
dam, which was built a hundred years earlier. During the new construction project, 
care was already taken to minimise damage both to the river’s ecology and to 
its tourism value, thus a fish ladder and canoe slides were added to the dam. 
The banks of the Rába provided excellent sites for local industries, including the 
Szentgotthárd scythe factory, which was founded in 1902 and closed in 2001, and 
the adjacent power plant, which were the most prominent, nationally renowned 
industries in the Upper Rába Valley. The proximity of the border already played a 
big role in the opening of the scythe factory: in the early days, the most skilled 
craftspeople came to the factory from the Austrian territories. Between 2003 and 
2011, a huge amount of foam was created at the weirs along the Rába, and thus 
also in the turbulent waters at the scythe factory’s dam, as a result of discharges 
of wastewater from the Jennersdorf leather factory without appropriate pre-
treatment. In 2011, technological improvements were introduced that put an end 
to the foaming of the Rába, which had triggered international disputes.

93. A szentgotthárdi duzzasztó a Rába folyón 
Fotó: Mészáros Csaba, 2014, Szentgotthárd, Magyarország

Az Ausztria felől Magyarországra érkező Rábán ma hazánk területén hat kisebb 
duzzasztómű található. Habár a szentgotthárdi duzzasztó sincsen messze az 
osztrák-magyar határtól, az első magyarországi mederben található műtárgy  
az alsószölnöki vízerőmű. A 2013-ban átadott szentgotthárdi duzzasztó a száz 
évvel korábban épített ún. kaszagyári gátat váltotta le. Az új műtárgy építteté-
sekor már figyelemmel voltak a beruházók arra, hogy a folyó ökológiáját és tu-
risztikai vonzerejét minél kevésbé károsítsák, így a duzzasztó mellé hallépcső és 
kenucsúszda is került. A Rába mente a helyi ipar számára is kiváló telephelyeket 
nyújtott, amelyek közül az 1902-ben alapított és 2001-ben bezárt szentgotthárdi 
kaszagyár, valamint a hozzá épített erőmű a Felső-Rába-völgy legjelentősebb, or-
szágos hírű üzeme volt. A határmentiség a kaszagyár indulásakor is nagy szerepet 
játszott, hiszen a legjobban képzett mesterek eleinte az osztrák területekről érkez-
tek a gyárba. A folyón található duzzasztóműveknél, így a kaszagyári gát turbulens 
vizében habzott leginkább a Rába 2003 és 2011 között annak eredményeképpen, 
hogy a jennersdorfi bőrgyár nem megfelelően tisztított vizet eresztett a folyóba.  
A 2011-ben végrehajtott technológiai változtatásoknak köszönhetően a Rába 
nemzetközi vitákat kiváltó habzása megszűnt.

KONFLIKTUSOS GAZDASÁGI KAPCSOLATOK / FRACTIOUS ECONOMIC RELATIONS
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94. Biomassza-erőműbe szánt, Magyarországról származó rönkfák a heili-
genkreuzi ipari park területén 
Fotó: Mészáros Csaba, 2013, Heiligenkreuz im Lafnitztal, Ausztria

A heiligenkreuzi ipari park nemcsak a tervezett szemétégető miatt vált népsze-
rűtlen létesítménnyé Szentgotthárdon, hanem amiatt a ma is működő biomasz-
sza-erőmű miatt, amely leginkább Magyarországról származó faanyaggal műkö-
dik. Dél-Burgenlandban számos biomassza-erőmű működik, ahogy Vas megyében 
is találhatók ilyen létesítmények. A heiligenkreuzi biomassza-erőmű azonban nem 
fanyesedékkel vagy hulladék – más célra fel nem használható – faanyaggal dolgo-
zik, hanem egészséges, Magyarországról származó rönkfával. Az erőmű nemcsak 
azért jelent gondot a határ mentén élőknek, mert a rönkfák szállításának egy része 
olykor Szentgotthárd területén zajlik, hanem azért is, mert az erőmű csőrendszeré-
nek karbantartása és nyomáspróbája jelentős zajszennyezést okoz a határ magyar 
oldalán. 

94. Wood from Hungary in the Heiligenkreuz industrial park on its way to 
the biomass power plant 
Photo: Csaba Mészáros, 2013, Heiligenkreuz im Lafnitztal, Austria

The Heiligenkreuz industrial park has become unpopular in Szentgotthárd not 
only because of the planned waste incineration facilities, but also because of the 
currently operating biomass power plant that mainly consumers timber from 
Hungary. There are many biomass power plants operating in southern Burgenland, 
and similar facilities also operate in Vas County. However, the Heiligenkreuz 
biomass power plant does not utilise wood chippings or wood waste that is 
unsuitable for other purposes, but rather healthy timber from Hungary. The 
power plant causes problems for people living along the border not only because 
some of the timber is occasionally transported through Szentgotthárd, but also 
because the maintenance and pressure testing of the power plant’s pipes results 
in significant noise pollution on the Hungarian side of the border. 
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95. A Szentgotthárd-Heiligenkreuz Ipari Park ausztriai része Magyarország 
felől 
Fotó: Mészáros Csaba, 2013, Heiligenkreuz im Lafnitztal, Ausztria

1997-ben jött létre az osztrák Interreg II és a magyar Phare CBC programok pénz-
ügyi támogatásával a szervezetileg és jogilag különálló, de területileg csaknem 
egységes Szentgotthárd-Heiligenkreuz Ipari Park. A park ausztriai oldalán a Busi-
ness-Park Heiligenkreuz területén tizenhárom ipari termeléssel foglalkozó cég, 
a magyar oldalon a Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft. 
által üzemeltetett telephelyen pedig harminc vállalkozás működik. Az ipari park 
túlnyomó többségének tulajdonosa az osztrák WIBAG Infrastruktur Gmbh. Az itt 
üzemelő cégek jelentős mértékű iparűzési adót fizetnek Szentgotthárd számára, 
amely egyrészt enyhíti a helyi költségvetés terheit, másrészt pedig lehetővé teszi a 
további tőkeigényes befektetések és fejlesztések végrehajtását. Ma a kisvárosban 
múzeum, színház, új sportcsarnok és számos egyesület működik.

95. The Austrian part of the Szentgotthárd-Heligenkreuz Industrial Park, 
photographed from the Hungarian side 
Photo: Csaba Mészáros, 2013, Heiligenkreuz im Lafnitztal, Austria

The Szentgotthárd-Heiligenkreuz Industrial Park, which is organisationally and 
legally separate but territorially all but unified, was built in 1997 with the financial 
support of the Austrian Interreg II and the Hungarian Phare CBC programmes. 
On the Austrian side of the industrial park, on the territory of the Heiligenkreuz 
Business Park, there are 13 industrial production companies in operation, while 
on the Hungarian side, on the site managed by the Szentgotthárd Industrial 
Park Economic Development and Investment Ltd., there are 30 enterprises. The 
vast majority of the park is owned by the Austrian company WIBAG Infrastruktur 
Gmbh. Companies operating here pay a significant business tax to Szentgotthárd, 
which, on the one hand, alleviates the burden on the local budget, and on the 
other hand allows for the execution of further capital-intensive investments and 
improvements. Today a museum, a theatre, a new sports hall and a number of 
associations can be found in the small town.
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96. Tiltakozó transzparensek Jennersdorf és Rax határában 
Fotó: Bednárik János, 2015, Rax, Ausztria

A Közép-Burgenlandból (Oberwart, Güssing) Stájerország (Fehring, Feldbach) felé 
tartó 57-es út – amely egy szakaszon Jennersdorf főutcája – jelentős átmenőforga-
lom-terhelést jelent, ezért a Jennersdorf és a hozzá tartozó Rax évek óta küzdenek 
egy elkerülő út megépítéséért (a nagy transzparens felirata: „Jennersdorf és Rax 
elkerülő utat követelnek”). A Rábafüzes és Heiligenkreuz, valamint a Szentgotthárd 
és Mogersdorf közötti határátkelők forgalma a mogersdorfi országúton (L116) 
keresztül szintén áthalad Jennersdorfon, valamint Mogersdorf, Weichselbaum és 
Rax településeken. Az út mentén fekvő  falvak lakossága a relatív forgalomnöve-
kedést és az ezzel járó kellemetlenségeket (a kisebb táblán: „Nincs többé életmi-
nőségünk”) – a kérdőívek tanúsága szerint – részben a határmentiség és a nyitott 
határok rovására írják.

96. Protest signs outside Jennersdorf and Rax 
Photo: János Bednárik, 2015, Rax, Austria

Road 57, which runs from Central Burgenland (Oberwart, Güssing) towards Styria 
(Fehring, Feldbach) – a section of which functions as the main street of Jennersdorf 
– creates a significant burden in terms of through-traffic, thus Jennersdorf, and the  
affiliated settlement of Rax, have been campaigning for years for a bypass  
(the large protest banner reads: “Jennersdorf and Rax demand a bypass”). 

Border crossing traffic between Rábafüzes and Heiligenkreuz, as well as 
between Szentgotthárd and Mogersdorf, likewise passes through Jennersdorf 
as well as through Morgersdorf, Weichelsbaum and Rax via the Mogersdorf main 
road (the L116). Surveys suggest that the populations of the villages along the 
road partly blame their borderland location and the open borders for the relative 
increase in traffic and the related inconveniences (the smaller sign reads: “We no 
longer have any quality of life”).
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97, 98. Tiszapéterfalvi roma idénymunkások Kispaládon 
Fotó: Borbély Sándor, 2013, Kispalád, Magyarország

Tiszapéterfalva Kárpátalja délalföldi részén található, vegyes etnikai összetételű te-
lepülés, amely 1958-tól négy másik, korábban önálló tiszaháti falu (Tiszabökény, 
Tiszafarkasfalva, Tivadar, Forgolány) közigazgatási-településszerkezeti központ-
jaként működik. Az öt településen az 1944-es szovjet hatalomváltást követően, 
különösen az 1960-as évek második felétől, a régió egyik legnagyobb kollektív gaz-
dasága – a Péterfalvi Határőr Agrárcég Kolhoz – működött, amelynek gyáraiban és 
mezőgazdasági üzemegységeiben összesen 2231 család, azaz hozzávetőleg 6700 
fő dolgozott. A falu az iparosítás területén elért kimagasló eredményei révén orszá-
gos szinten is a szocialista termelési rendszer egyik modell értékű gazdaságaként 
funkcionált. 

A rendszerváltás utáni recesszió éveiben a település gazdasági, társadalmi 
és kulturális életvilágának átalakulását jelentős mértékben befolyásolta az a kö-
rülmény, hogy a település három nemzetállam (Magyarország, Románia, Ukrajna) 
határsűrűsödési metszéspontjában helyezkedik el. Az elmúlt két és fél évtizedben 
a lakosság nagy része az államhatár közelségének köszönhetően számos alterna-
tív stratégiát (csempészet, kereskedelem, fuvarozás, időszakos munkaerő-migráció 
stb.) dolgozott ki, amelynek segítségével az egyes háztartásgazdaságok autonóm 
módon szervezték meg saját munkaerő-piacaikat, s relatíve eredményesen véde-
keztek a munkanélküliség és a gazdasági marginalizálódás folyamatai ellen. 

Az öt faluból álló településcsoporton az össznépesség (5193 fő) mintegy 7,8 
százalék a roma kisebbség alkotja. A mikrorégió falvai közül azonban csupán Ti-
szapéterfalván és Bökényben található nagyobb számú (117–126 fős), az elmúlt 
évtizedekben kompakt etnikai közösséggé fejlődő roma népesség. (A másik há-
rom településen a roma kisebbség együttes aránya alig haladja meg valamivel a 3 
százalék.) A kifejezetten mélyszegénységben élő, magyar anyanyelvű roma csalá-
dok többsége különféle transzferjövedelemből (szociális- és munkanélküli segély, 
banki hitel, „kamatos pénz”), valamint a napszámos munkákból él. Néhány roma 
család azonban – részben a határon átívelő szoros genealógiai, rokonsági és há-
zassági kapcsolatai révén – az utóbbi években maga is bekapcsolódott a határvi-
déki munkaerő-migrációs folyamatokba. Ennek eredményeképp gyakran vállalnak 
különféle mezőgazdasági idénymunkákat (alma-, burgonya- és uborkaszedés) a 
kifejezetten rurális jellegű, magas munkanélküliséggel jellemezhető és alacsony 
béreket kínáló szabolcsi határvidéki településeken.

97, 98. Roma seasonal workers from Pyjterfolvo in Kispalád 
Photo: Sándor Borbély, 2013, Kispalád, Hungary

Pyjterfolvo is located in the southern lowlands of Transcarpathia. Since 1958, 
the ethnically mixed village has functioned as an administrative and structural 
centre for four formerly independent villages along the Upper Tisza (Tysobyken’, 
Vovchanske, Fedorove and Divyčne). Following the Soviet takeover in 1944, and 
especially from the second half of the 1960s, one of the largest collective farms in 
the region was created in the five villages – the Pyjterfolvo Border Guard Agrarian 
Kolkhoz – whose factories and agricultural production units provided work for 
a total of 2231 families, or approximately 6700 people. Due to its outstanding 
achievements in the field of industrialisation, the village functioned as one of the 
model economies in the socialist production system, even by national standards. 

In the years of recession that followed the democratic transition, the 
transformation of the economic, social and cultural life of the village was 
significantly influenced by its location at the busy intersection of three nation-
states (Hungary, Romania and Ukraine). During the past two and a half decades 
the majority of the population developed a number of alternative strategies 
(smuggling, trade, transportation, temporary labour migration, etc) by exploiting 
the proximity of the state border. Such strategies allowed household economies to 
organise their “labour markets” autonomously and to protect themselves relatively 
successfully against unemployment and economic marginalisation. 

A Roma minority makes up around 7.8 percent of the combined population 
of the group of five villages (which totals 5193). Among the villages in this micro-
region, however, only Pyjterfolvo and Tysobyken’ have significant Roma populations 
(117 and 126 people respectively), which have developed into a compact ethnic 
community in the last decades. (In the other three villages the combined share 
of the Roma minority barely exceeds 3 percent.) Living in extreme poverty, the 
majority of the Hungarian-speaking Roma families support themselves with 
various types of transfer income (social and unemployment benefits, bank loans, 
“money on interest”), or by day labour. Some Roma families, however – due in 
part to the strong cross-border genealogical, kinship and marital relations – have 
joined in the borderland labour-force migration processes in recent years. As a 
result, they often take on various seasonal agricultural jobs (apple, potato and 
cucumber harvesting) in the markedly rural borderland settlements of Szabolcs 
County, which are characterised by high unemployment rates and low wages.
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HANDELSVERKEHR

Befürwortete wirtschaftliche Beziehungen 

60. Büffelfarm: Pecica-Mórahalom (Foto: Tünde Turai, 2014, Pecica, Rumänien)
61. Ökotourismus und ökologische Bildung in Pecica (Foto: Tünde Turai, 2014, 

Pecica, Rumänien)
62. Dreiländertreffen, Tag der Euroregion Donau-Körös-Mieresch-Theiß. 

Beratungen in Kübekháza (Foto: Tünde Turai, Kübekháza, Ungarn)
63. Dreisprachiges Informationsschild in Nagyecsed (Foto: Levente Szilágyi, 2015, 

Nagyecsed, Ungarn)
64. Kaufladen mit charakteristischen Waren aus dem Dreiländereck in Jennersdorf 

(Foto: Albert Zsolt Jakab, 2015, Jennersdorf, Österreich)
65. Eingang des mediterranen St. Gotthard Wellness- und Spa-Zentrums in 

Szentgotthárd (Foto: Csaba Mészáros, 2014, Szentgotthárd, Ungarn)
66. Dreisprachige Programmempfehlung des Bads Hagymatikum (Foto: Vivien 

Apjok, 2014, Makó, Ungarn)
67. Zweisprachiges Plakat bewirbt Heiltherapie im Makóer Bad Hagymatikum 

(Foto: Vivien Apjok, 2014, Makó, Ungarn)
68. Die Prospekte des Makóer Bads Hagymatikum werden auf fünf Sprachen 

verteilt (Foto: Vivien Apjok, 2014, Makó, Ungarn)
69. Das Gebäude des Thermalbades Szilva in Vásárosnamény (Foto: Levente 

Szilágyi, 2015, Vásárosnamény, Ungarn)
70. Zweisprachige Werbung im Vorraum des Thermalbads von Vásárosnamény 

(Foto: Levente Szilágyi, 2015, Vásárosnamény, Ungarn)
71. Zweisprachige Beschriftungen im Stadtbad von Mátészalka (Foto: Levente 

Szilágyi, 2015, Mátészalka, Ungarn)
72. Ukrainische Familie kauft Eintrittskarten an der Kasse des Thermalbades in 

Vásárosnamény (Foto: Levente Szilágyi, 2015, Vásárosnamény, Ungarn)

Kooperative und komplementäre wirtschaftliche Beziehungen  

73. Verkäufer auf dem Markt in Subotica (Foto: Tünde Turai, 2011, Subotica, 
Serbien)

74. Eingang des  ehemaligen Novák-Markts in der Füzesi-Straße in Szentgotthárd 
(Foto: Csaba Mészáros, 2014, Szentgotthárd, Ungarn)

75. Puppen im Angebot des Marktes von Szentgotthárd (Foto: Csaba Mészáros, 
2014, Szentgotthárd, Ungarn) 

76. Jahrmarkt auf dem Hauptplatz von Kanjiža am St. Stephanstag (Foto: Zoltán 
Klamár, 2010, Kanjiža, Serbien) 

77. Kunde aus Satu Mare kauft Steckzwiebeln auf dem Parkplatz der Ladenzeile 
in Csengersima (Foto: Levente Szilágyi, Csengersima, Ungarn)  

78. Gemischtwarenladen mit zweisprachigen Beschriftungen in Nevetlenfolu 
(Foto: Levente Szilágyi,  2013, Nevetlenfolu, Ukraine)

79. Kunde in einem Gemischtwarenladen in Nevetlenfolu (Foto: Levente Szilágyi, 
2013, Nevetlenfolu, Ukraine)

80. Österreichischer Laden wirbt für slowenisches Bier am Grenzüberganz 
zwischen Kalch und Sotina (Foto: János Bednárik, 2015, Kalch, Österreich)

81. Dreisprachigkeit in einem Gemischtwarenladen in Nevetlenfolu (Foto: 
Levente Szilágyi, 2013, Nevetlenfolu, Ukraine)

82. Rumänischsprachiges Schild eines 24-Stunden geöffneten 
Gemischtwarenladens in Csengersima (Foto: Levente Szilágyi, 2013, 
Csengersima, Ungarn)

83. Rumänische Beschriftung mit falscher Rechtschreibung im 
Gemischtwarenladen von Csengersima (Foto: Levente Szilágyi, 2013, 
Csengersima, Ungarn)

84. Rumänischsprachiges Werbeschild bei einem 24-Stunden geöffneten 
Gemischtwarenladen in Csengersima (Foto: Levente Szilágyi, 2013, 
Csengersima, Ungarn)

85. In Ungarn gekaufter Tabak wird in der Kneipe von Dudeştii Vechi gedreht 
(Foto: Tünde Turai, 2014, Dudeştii Vechi, Rumänien)

86. Auto mit ungarischem Kennzeichen auf dem Kaufland-Parkplatz in Satu Mare 
(Foto: Levente Szilágyi, 2013, Satu Mare, Rumänien)

87. Zweisprachige Großplakate der Supermarktkette Kaufland. Im Hintergrund 
der Turm des Rathauses von Satu Mare (Foto: Levente Szilágyi, 2013, Satu Mare, 
Rumänien)

88. Kleiderladen im Zentrum von Szentgotthárd bietet Kleider nach 
österreichischem Geschmack an. (Foto: Levente Szilágyi, 2015, Szentgotthárd, 
Ungarn)

89. In der Zwischenzeit geschlossenes Gasthaus von Ferenc Kiss auf dem 
Hauptplatz in Jennersdorf (Foto: János Bednárik, 2013, Jennersdorf, Österreich)

90. Gasthaus und Pension der Familie Bálint am Rand von Weichselbaum (Foto: 
Levente Szilágyi, 2015, Weichselbaum, Österreich) 

91. Dreisprachiges Werbeplakat einer Konditorei in Makó (Foto: Vivien Apjok, 
2014, Makó, Ungarn)
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92. Das Krankenhausgebäude von Fehérgyarmat (Foto: Levente Szilágyi, 2013, 
Fehérgyarmat, Ungarn)

Konfliktbehaftete Wirtschaftsbeziehungen 

93. Der Staudamm an der Raab in Szentgotthárd (Foto: Csaba Mészáros, 2014, 
Szentgotthárd, Ungarn)

94. Baumstämme aus Ungarn für das Biomassekraftwerk auf dem 
Industriegelände von Heiligenkreuz (Foto: Csaba Mészáros, 2013, Heiligenkreuz 
im Lafnitztal, Österreich)

95. Die österreichische Seite des Industrieparks Szentgotthárd-Heiligenkreuz, 
von Ungarn aus fotografiert (Foto: Csaba Mészáros, 2013, Heiligenkreuz im 
Lafnitztal, Österreich)

96. Protest-Transparente am Rand von Jennersdorf und Rax (Foto: János Bednárik, 
2015, Rax, Österreich)

97, 98. Roma-stämmige Saisonarbeiter aus Pyjterfolvo in Kispalád (Foto: Sándor 
Borbély, 2013, Kispalád, Ungarn)

COMERŢ

Relaţii economice sprijinite

60. Fermă de bivoli: Pecica – Mórahalom (Fotografie: Tünde Turai, 2014, Pecica, 
România)

61. Eco-turism şi învăţământ ecologic la Pecica (Fotografie: Tünde Turai, 2014, 
Pecica, România)

62. Întâlnire la tripla frontieră de ziua Euroregiunii Dunăre-Criș-Mureș-Tisa. 
Conferința de la Kübekháza (Fotografie: Tünde Turai, 2014, Kübekháza, Ungaria) 

63. Panou informativ trilingv la Nagyecsed (Fotografie: Levente Szilágyi, 2015, 
Nagyecsed, Ungaria)

64. Magazin cu bunuri specifice zonei de triplă frontieră din Jennersdorf 
(Fotografie: Jakab Albert Zsolt, 2015, Jennersdorf, Austria)

65. Intrarea stațiunii balneare „St. Gotthard mediterrán Wellness és Spa” din 
Szentgotthárd. (Fotografie: Csaba Mészáros, 2014, Szentgotthárd, Ungaria)

66. Oferta trilingvă a stațiunii balneare Hagymatikum (Fotografie: Vivien Apjok, 
2014, Makó, Ungaria) 

67. Reclamă bilingvă la tratamentele oferite de stațiunea balneară Hagymatikum 
din Makó (Fotografie: Vivien Apjok, 2014, Makó, Ungaria)

68. Prospect in cinci limbi al stațiunii balneare Hagymatikum din Makó 
(Fotografie: Vivien Apjok, 2014, Makó, Ungaria)

69. Clădirea stațiunii balneare Szilva din Vásárosnamény (Fotografie: Levente 
Szilágyi, 2015, Vásárosnamény, Ungaria)

70. Reclamă bilingvă în faţa stațiunii balneare din Vásárosnamény (Fotografie: 
Levente Szilágyi, 2015, Vásárosnamény, Ungaria)

71. Inscripții bilingve în stațiunea balneară din Mátészalka (Fotografie: Levente 
Szilágyi, 2015, Mátészalka, Ungaria)

72. Familie ucraineană cumpărând bilete de intrare la stațiunea balneară din 
Vásárosnamény (Fotografie: Levente Szilágyi, 2015, Vásárosnamény, Ungaria)

Relaţii economice complementare și de colaborare 

73. Negustori în piaţa din Subotica (Fotografie: Tünde Turai, 2011, Subotica, 
Serbia)

74. Intrarea în fosta piaţă Novák dinspre strada Füzesi – Szentgotthárd (Fotografie: 
Csaba Mészáros, 2014, Szentgotthárd, Ungaria)

75. Păpuși de îmbrăcat în piața din Szentgotthárd (Fotografie: Csaba Mészáros, 
2014, Szentgotthárd, Ungaria)

76. Târg de ziua Sfântului Ştefan în centrul oraşului Kanjiža (Fotografie: Zoltán 
Klamár, 2010, Kanjiža, Serbia) 

77. Sătmărean cumpărând ceapă în parcarea magazinului din Csengersima 
(Fotografie: Levente Szilágyi, 2013, Csengersima, Ungaria)

78. Magazin mixt cu inscripţie bilingvă in Nevetlenfolu (Fotografie: Levente 
Szilágyi, 2013, Nevetlenfolu, Ucraina)

79. Cumpărător într-un magazin mixt din Nevetlenfolu (Fotografie: Levente 
Szilágyi, 2013, Nevetlenfolu, Ucraina)

80. Panoul publicitar al unui magazin din Austria cu ofertă de bere slovenă la 
punctul de trecere între Kalch și Sotina (Fotografie: János Bednárik, 2015, Kalch, 
Austria)

81. Trilingvism într-un magazin mixt din Nevetlenfolu (Fotografie: Levente 
Szilágyi, 2013, Nevetlenfalu, Ucraina)

82. Inscripție în limba română pe un magazin non-stop din Csengersima 
(Fotografie: Levente Szilágyi, 2013, Csengersima, Ungaria)  

83. Inscripție incorectă în limba română pe un magazin non-stop din 
Csengersima (Fotografie: Levente Szilágyi, 2013, Csengersima, Ungaria)
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84. Panou publicitar în limba română pe un magazin non-stop din Csengersima 
(Fotografie: Levente Szilágyi, 2013, Csengersima, Ungaria)  

85. Fumători în cârciuma din Dudeștii Vechi, confecționând țigări din tutunul 
cumpărat în Ungaria (Fotografie: Tünde Turai, 2014, Dudeștii Vechi, România)

86. Mașină cu număr de Ungaria în parcarea magazinului Kaufland din Satu Mare 
(Fotografie: Levente Szilágyi, 2013, Satu Mare, România)

87. Panouri bilingve uriaşe Klaufland, în fundal turnul primăriei din Satu Mare 
(Fotografie: Levente Szilágyi, 2013, Satu Mare, România)

88. Magazin de îmbrăcăminte austriacă în centrul oraşului Szentgotthárd 
(Fotografie: Levente Szilágyi, 2015, Szentgotthárd, Ungaria)

89. Restaurantul lui Kiss Ferenc – între timp închis – în centrul oraşului 
Jennersdorf (Fotografie: János Bednárik, 2013, Jennersdorf, Austria)

90. Pensiune-restaurant aparținând familiei Bálint lângă Weichselbaum 
(Fotografie: Levente Szilágyi, 2015, Weichslbaum, Austria)

91. Reclamă trilingvă la o cofetărie din Makó (Fotografie: Vivien Apjok, 2014, 
Makó, Ungaria)

92. Clădirea spitalului din Fehérgyarmat (Fotografie: Levente Szilágyi, 2015, 
Fehérgyarmat, Ungaria)

Relaţii economice încărcate de conflict

93. Barajul de pe râul Rába la Szentgotthárd (Fotografie: Csaba Mészáros, 2014, 
Szentgotthárd, Ungaria)

94. Bușteni din Ungaria pe teritoriul Parcul Industrial din Heiligenkreuz, înainte 
de a fi trimiși la centrala de încălzire pe biomasă (Fotografie: Csaba Mészáros, 
2013, Heiligenkreuz im Lafnitztal, Austria)

95. Partea austriacă a Parcului Industrial Szentgotthárd-Heiligenkreuz dinspre 
Ungaria (Fotografie: Csaba Mészáros, 2013, Heiligenkreuz im Lafnitztal, Austria)

96. Pancarte de protest între Jennersdorf şi Rax (Fotografie: János Bednárik, 2015, 
Rax, Austria)

97, 98. Muncitori sezonieri romi din Pyjterfolvola în Kispalád (Fotografie: Borbély 
Sándor, 2013, Kispalád, Ungaria)

TRGOVINA

Podupirane privredne veze

60. Farma bivola: Pečica – Morahalom (Foto: Tinde Turai, 2014, Pečica, Rumunija)
61. Ekoturizam i ekološko vaspitanje u Pečici (Foto: Tinde Turai, 2014, Pečica, 

Rumunija)
62. Susret tromeđa, dan Evroregije Dunav-Kireš-Mureš-Tisa. Savetovanje u 

Kibekhazi. (Foto: Tinde Turai, 2014, Kibekhaza, Mađarska)
63. Trojezična infotabla u Nađečedu (Foto: Levente Silađi, 2015, Nađečed, 

Mađarska)
64. Ponuda robe tipična za oblast tromeđe u Jenersdorfu (Foto: Žolt Albert Jakab, 

2015, Jenersdorf, Austrija)
65. Ulaz u rekreativni centar Wellnes i Spa St. Gothard u Sentgothardu (Foto: Čaba 

Mesaroš, 2014, Sentgothard, Mađarska)
66. Trojezična najava programa banje Hađmatikum, Mako (Foto: Vivijen Apjok, 

2014, Mako, Mađarska)
67. Dvojezična plakata ponuda programa lečenja u Hađmatikumu (Foto: Vivijen 

Apjok, 2014, Mako, Mađarska)
68. Prospekt banje Hađmatikuma štampano na pet jezika (Foto: Vivijen Apjok, 

Mako, Mađarska)
69. Zgrada banje Silva iz Vašarošnamenja (Foto: Levente Silađi, 2015, 

Vašarošnamenj, Mađarska)
70. Dvojezični oglas u foajeu banje u Vašarošnamenju (Foto: Levente Silađi, 2015, 

Vađarošnamenj, Mađarska)
71. Dvojezični nadpisi u gradskom bazenu u Matesalki (Foto: Levente Silađi, 2015, 

Matesalka, Mađarska)
72. Ukrajinska porodica kupuje ulaznicu kod kase banje u Vašarosnamenju (Foto: 

Levente Silađi, 2015, Vašarošnamenj, Mađarska)

Saradnja i komplementerne privredne veze

73. Prodavci na Subotičkoj pijaci (Foto: Tinde Turai, 2011, Subotica, Srbija)
74. Ulaz nekadašnje pijace Novak na putu za Fizeš u Sentgothardu (Foto: Čaba 

Mesaros, 2014, Sentgothard, Mađarska)
75. Lutke na pijaci u Sentgothardu (Foto: Čaba Mesaroš, 2014, Sentgothard, 

Mađarska)
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76. Vašar Glavnom trgu Kanjiže na dan Svetog Stevana (Foto: Zoltan Klamar, 2010, 
Kanjiža, Srbija)

77. Kupac iz Satu Marea kupuje luk na parkingu ispred prodavnice (Foto: Levente 
Silađi, 2013, Čengeršima, Mađarska)

78. Dvojezični natpisi na prodavnici mešovite robe u Nevetlenfolu (Foto: Levente 
Silađi, 2013, Nevetlenfolu, Ukrajina)

79. Kupac u prodavnici mešovite robe u mestu Nevetlenfolu (Foto: Levente Silađi, 
2013, Nevetlenfolu, Ukrajina)

80. Reklamna tabla slovenskog piva na austrijskoj prodavnici kod graničkog 
prelaza Kal-Sotina (Foto: Janoš Bednarik, 2015, Kal, Austrija)

81. Trojezičnost u prodavnici mešovite robe u mestu Nevetlenfolu (Foto: Levente 
Silađi, 2013, Nevetlenfolu, Ukrajina)

82. Nonstop prodavnica sa natpisom na rumunskom jeziku, Čengeršima (Foto: 
Levente Silađi, 2013, Čengeršima, Mađarska)

83. Pogrešan natpis na rumunskom jeziku u prodavnici Čengeršima (Foto: 
Levente Silađi, 2013, Čengeršima, Mađarska)

84. Oglasna tabla na rumunskom jeziku kod prodavnice mešovite robe, 
Čengeršima (Foto: Levente Silađi, 2013, Čengeršima, Mađarska)

85. Motanje cigara iz duvana kupljenog u Mađarskoj, krčma u Dudestii Vechi 
(Foto: Tinde Turai, 2014, Dudestii Vechi, Rumunija)

86. Kola sa mađarskom registracijom ispred robne kuće Kaufland u Satu Mareu 
(Foto: Levente Silađi, 2013, Satu Mare, Rumunija)

87. Dvojezične plakate robne kuće Kaufland, u pozadini toranj gradske kuće Satu 
Marea (Foto: Levente Silađi, 2013, Satu Mare, Rumunija)

88. Narodna nošnja u austrijskom stilu u ponudi prodavnice u Sentgothardu 
(Foto: Levente Silađi, 2015, Sentgothard, Mađarska)

89. Gostiona Ferenca Kiša – u međuvremenu zatvorena – na glavnome trgu 
Jenersdorfa (Foto: Janoš Bednarik, 2013, Jenersdorf, Austrija)

90. Pansion i gostiona porodice Balint u ataru Vajselbaum (Foto: Levente Silađi, 
2015, Vajselbaum, Austrija)

91. Trojezična plakata poslastičarnice u Makou (Foto: Vivijen Apjok, 2014, Mako, 
Mađarska)

92. Zgrada bolnice u Feherđarmatu (Foto: Levente Silađi, 2013, Feherđarmat, 
Mađarska)

Privredne veze opterećene sa konfliktima 

93. Brana na reci Rabi kod Sentgotharda (Foto: Čaba Mesaroš, 2014, Sentgothard, 
Mađarska)

94. Cepanice iz Mađarske kao sirovina za bioelektranu u industrijskom parku 
Hajligenkrojc (Foto: Čaba Mesaroš, 2013, Hajligenkrajc, Austrija) 

95. Deo industrijskog parka Sentgothard-Hajligenkrojc gledano sa mađarske 
strane (Foto: Čaba Mesaroš, 2013, Hajligenkrajc, Austrija)

96. Transparenti protesta u ataru Jenersdorfa i Raksa (Foto: Janoš Bednarik, 2015, 
Raks, Austrija)

97, 98. Sezonski radnici Romi iz Peterfalve u Kišpaladu (Foto: Šandor Borbelj, 2013, 
Kišpalad, Mađarska)

TRGOVINA

Podprti gospodarski odnosi

60. Farma bivolov: Pecica – Mórahalom. (Tünde Turai, 2014, Pecica, Romunija)
61. Ekoturizem in ekološka vzgoja v Pecici (Tünde Turai, 2014, Pecica, Romunija)
62. Srečanje na tromeji, Dnevi Duna-Körös-Maros-Tisza Euroregije. Posvet v 

Kübekházi (Tünde Turai, 2014, Kübekháza, Madžarska)
63. Trojezična tabla z informiranje v Nagyecsedu (Levente Szilágyi, 2015, 

Nagyecsed, Madžarska)
64. Trgovina v Ženavcih, ki prodaja portrete, značilne za območje tromeje (Albert 

Zsolt Jakab, 2015, Ženavci, Avstrija)
65. Vhod v „St. Gotthard mediterrán Wellness in Spa” kopališče v Monoštru (Csaba 

Mészáros, 2014, Monošter, Madžarska)
66. Trojezična ponudba programa v kopališču Hagymatikum (Vivien Apjok, 2014, 

Makó, Magyarország)
67. Dvojezični plakat ponudbe zdravstvenih tretmajev  v kopališču Hagymatikum 

(Vivien Apjok, 2014, Makó, Madžarska)
68. Prospekti kopališča Hagymatikum v petih jezikih (Vivien Apjok, 2014, Makó, 

Madžarska) 
69. Kopališče Szilva v Vásárosnaményu (Levente Szilágyi, 2015, Vásárosnamény, 

Madžarska)
70. Dvojezično obvestilo v veži kopališča v Vásárosnaményu (Levente Szilágyi, 

2015, Vásárosnamény, Madžarska)
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71. Dvojezični napisi v mestnem kopališču v Mátészalki (Levente Szilágyi, 2015, 
Mátészalka, Madžarska)

72. Ukrajinska družina ob nakupu kopalnih kart na blagajni kopališča v 
Vásárosnaményu (Levente Szilágyi, 2015, Vásárosnamény, Madžarska)

Skupni in komplementarni gospodarski odnosi

73. Prodajalci na tržnci v Subotici (Tünde Turai, 2011, Subotica, Srbija)
74. Vhod na nekdanjo tržnico Novák v Monoštru na Füzesi cesti (Csaba Mészáros, 

2014, Monošter, Madžarska) 
75. Punčke v ponudbi tržnice v Monoštru (Csaba Mészáros, 2014, Monošter, 

Madžarska)
76. Sejem na dan Svetega Štefana na glavnem trgu v Kanjiži (Zoltán Klamár, 2010, 

Kanjiža, Srbija)
77. Kupec iz Szatmárnémetija kupuje čebulo na parkirišču trgovin v Csengersimi 

(Levente Szilágyi, 2013, Csengersima, Madžarska)
78. Trgovina z mešanim blagom z dvojezičnimi napisi v Nevetlenfoluju (Levente 

Szilágyi, 2013, Nevetlenfolu, Ukrajina)
79. Kupec v neki trgovini z mešanim blagom v Nevetlenfoluju (Levente Szilágyi, 

2013, Nevetlenfolu, Ukrajina)
80. Avstrijska trgovina med malim mejnim prehodom Strgarjevo-Sotina, ki 

oglašuje slovensko pivo (János Bednárik, 2015, Strgarjevo, Avstrija)
81. Trojezičnost v neki trgovini v Nevetlenfoluju (Levente Szilágyi, 2013, 

Nevetlenfolu, Ukrajina)
82. Tabla nočno-dnevne trgovine v romunskem jeziku v Csengersimi (Levente 

Szilágyi, 2013, Csengersima, Madžarska)
83. Napačno zapisan romunski napis v nočno-dnevni trgovini v Csengersimi 

(Levente Szilágyi, 2013, Csengersima, Madžarska)
84. Oglasna tabla v romunskem jeziku pri nočno-dnevni trgovini v Csengersimi 

(Levente Szilágyi, 2013, Csengersima, Madžarska)
85. Zvijanje na madžarskem kupljenega tobaka v gostilni v Dudestii Vechi (Tünde 

Turai, 2014, Dudestii Vechi, Romunija)
86. Avtomobil z madžarskimi registrskimi tablicami na parkirišču trgovine 

Kaufland v Satu Mareju (Levente Szilágyi, 2013, Satu Mare, Romunija)
87. Dvojezični jumbo plakati Kauflanda, v ozadju vrh mestne hiše v Satu Mareju 

(Levente Szilágyi, 2013, Satu Mare, Romunija)
88. Trgovina z oblačili po avstrijskem stilu oblačenja v centru Monoštera (Levente 

Szilágyi, 2015, Monošter, Madžarska)

89. Občasno zaprto gostišče Kiss Ferenca na glavnem trgu v Ženavcih (János 
Bednárik, 2013, Ženavci, Avstrija)

90. Gostišče s prenočišči družine Bálint na obrobju Weichselbauma (Levente 
Szilágyi, 2015, Weichselbaum, Avstrija)

91. Trojezični plakat slaščičarne v Makóju (Vivien Apjok, 2014, Makó, Madžarska)
92. Bolnišnica v Fehérgyarmatu (Levente Szilágyi, 2013, Fehérgyarmat, Madžarska)

Konfliktni gospodarski odnosi

93. Jez na reki Rábi v Monošteru (Csaba Mészáros, 2014, Monošter, Madžarska)
94. Hlodovina iz Madžarske, namenjena za biomaso na območju  industrijske 

cone v Heligenkreuzu (Csaba Mészáros, 2013, Heiligenkreuz im Lafnitztal, 
Avstrija)

95. Avstrijski del industrijske cone Monošter-Heiligenkreuz iz madžarske smeri. 
(Csaba Mészáros, 2013, Heiligenkreuz im Lafnitztal, Avstrija)

96. Protestni transparenti na obrobjih Ženavci in Raxa (János Bednárik, 2015, Rax, 
Avstrija)

97, 98. Romski sezonski delavci iz Tiszapéterfalve v Kispaládu (Sándor Borbély, 
2013, Kispalád, Madžarska)

ТОРГІВЛЯ

Підтримувані економічні зв’язки 

60. Ранчо буйволів: Печика – Моврахалом (Фото: Тюнде Турай, 2014, Печика, 
Румунія)

61. Екологічний туризм та екологічне  навчання  у місті Печика (Фото: Тюнде 
Турай, 2014, Печика, Румунія)

62. Зустріч на стику трьох кордонів, День Європейського регіону Дунай-
Кивриш-Морош-Тиса. Конференція у Кюбекхазі (Фото: Тюнде Турай, 2014, 
Кюбекхазо, Угорщина)

63. Тримовна інформаційна дошка у Нодьечед  (Фото: Левенте Сіладі, 2015, 
Нодьечед, Угорщина)

64. Крамниця, яка торгує характерною продукцією прикордонного регіону  
на стику трьох кордонів у Йеннерсдорфі (Фото: Жолт Якаб Альберт, 2015, 
Йеннерсдорф, Австрія)
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65. Вхід до Оздоровчого і спа комплексу св. Готтхарда у Сентготтхарді (Фото: 
Чобо Мийсарош, 2014, Сентготтхард, Угорщина)

66. Програмна брошура басейну «Годьмотикум» на трьох мовах (Фото: Вівієн 
Опюк, 2014, Маков, Угорщина)

67. Двомовний плакат, який пропонує лікування у «Годьмотикум» в місті 
Маков (Фото: Вівієн Опюк, 2014, Маков, Угорщина)

68. Проспекти «Годьмотикум» міста Маков на п’ятьох мовах (Фото: Вівієн 
Опюк, 2014, Маков, Угорщина)

69. Будова басейну «Сільва» у місті Вашарошномийнь (Фото: Левенте Сіладі, 
2015, Вашарошномийнь, Угорщина)

70. Двомовна дошка об’яв у вестибюлі басейну у Вашарошномейнь (Фото: 
Левенте Сіладі, 2015, Вашарошномейнь, Угорщина)

71. Двомовні надписи у міському басейні у місті Матесолко (Фото: Левенте 
Сіладі, 2015, Матесолко, Угорщина)

72. Українська родина купує квитки у касі басейну у місті Вашарошномейнь 
(Фото: Левенте Сіладі, 2015, Вашарошномейнь, Угорщина)

Спільні та взаємодоповнюючі економічні зв’язки

73. Торговці  на ринку у Суботиці (Фото: Тюнде Тюрай, 2011, Суботица, Сербія)
74. Вхід  на колишній ринок Новака по вулиці Фюзеш у місті Сентготтхарді 

(Фото: Чобо Мийсарош, 2014,  Сентготтхард, Угорщина)
75. Манекени на продаж на ринку у Сентготтхарді (Фото: Чобо Мийсарош, 

2014, Сентготтхард, Угорщина)
76. Ярмарок в день Святого Іштвана на головній площі Канижа (Фото: Золтан 

Кламар, 2010, Канижа, Сербія)
77. Покупець із Сату-Маре купує цибулю на автостоянці торгового ряду у 

Ченгершимо (Фото: Левенте Сіладі, 2013, Ченгершимо, Угорщина)
78. Крамниця ABC з двомовними надписами у селі Неветленфолу (Фото: 

Левенте Сіладі, 2013, Неветленфолу, Україна)
79. Покупець в крамниці ABC у селі Неветленфолу (Фото: Левенте Сіладі, 2013, 

Неветленфолу, Україна)
80. Реклама словенського пива в австрійській крамниці поблизу пункту 

перетину малого прикордонного руху між Калхом  і Сотіною (Фото: Янош 
Беднарик, 2015, Калх, Австрія)

81. Три  мови, на яких розмовляють  у маленькій  крамниці у селі 
Неветленфолу (Фото: Левенте Сіладі, 2013, Неветленфолу, Угорщина)

82. Дошка з надписом на румунській мові у цілодобовій крамниці в селі 
Ченгершимо (Фото: Левенте Сіладі, 2013, Ченгершимо, Угорщина)

83. Дошка з неправильним надписом на румунській мові у цілодобовій  
крамниці в селі Ченгершимо (Фото: Левенте Сіладі, 2013, Ченгершимо, 
Угорщина)

84. Інформаційна дошка румунською мовою біля цілодобової крамниці у селі 
Ченгершимо (Фото: Левенте Сіладі, 2013, Ченгершимо, Угорщина)

85. У корчмі в Дудештіі Век’ крутять тютюн, придбаний в Угорщині (Фото: 
Тюнде Турай, 2014, Дудештіі Век’, Румунія)

86. Авто з угорським номерним знаком на стоянці біля універмагу Кауфланд в 
місті Сату-Маре (Фото: Левенте Сіладі, 2013, Сату-Маре, Румунія)

87. Двомовні білборди Кауфланд, на задньому плані вежа мерії міста Сату-
Маре (Фото: Левенте Сіладі, 2013, Сату-Маре, Румунія)

88. Крамниця одягу на австрійський смак у центрі міста Сентготтхард (Фото: 
Левенте Сіладі, 2015, Сентготтхард, Угорщина)

89. Нещодавно закритий ресторанчик Ференца Кішш на головній площі 
Йеннесдорфа (Фото: Янош Беднарик, 2015, Йеннесдорф, Австрія)

90. Ресторан-пансіонат родини Балінт в околицях Вайхзелбаум (Фото: 
Левенте Сіладі, 2015, Вайхзелбаум, Австрія)

91. Плакат кондитерської в місті Маков на трьох мовах (Фото: Вівієн Опюк, 
2014, Маков, Угорщина)

92. Будівля лікарні у Фехердьармат (Фото: Левенте Сіладі, 2013, Фехердьармат, 
Угорщина)

Конфліктні економічні відносини

93. Гребля на річці Раба у Сентготтхарді (Фото: Чобо Мийсарош, 2014, 
Сентготтхард, Угорщина)

94. Пиломатеріали з Угорщини на території промислового парку у 
Геіліґенкреузі для біо-теплостанції (Фото: Чобо Мийсарош, 2013, 
Геіліґенкреуз ім Лафніцтал, Австрія)

95. Австрійська частина промислового парку Сентготтхард- Геіліґенкреуз з 
угорської сторони (Фото: Чобо Мийсарош, 2013, Геіліґенкреуз ім Лафніцтал, 
Австрія)  

96. Банери протесту на краю Йеннерсдорф та Ракс (Фото: Янош Беднарик, 
2015, Ракс, Австрія)

97, 98. Сезонні робітники ромської національності із с. Пийтерфолво у с. М. 
Поладь (Фото: Шандор Борбель, 2013, М. Поладь, Угорщина) 


