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Nem merült fel igény a kijevi kormány 
részéről egy kormányközi egyezségre a 

kárpátaljai magyar gazdaságfejlesztési prog-
ramról – ahogyan az Bukarestben történt 
–, az ukrajnai titkosszolgálat viszont nyo-
mozást indított a támogatásban részesülők 
és a pályázatokat lebonyolítók ellen. Erról 
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség (KMKSZ) elnöke tájékoztat-
ta lapunkat. „Tüzes stigmát égetett a prog-
ramra az ukrán hatalom” – fogalmazott a 
Krónikának Pallagi Marianna, a Kárpátalja.
ma hírportál főszerkesztője. Mint mondta, a 
támogatásokat igénylő gazdákat, de a prog-
ram ügyintézőit is folyamatosan zaklatja a 

titkosszolgálat. Ami a kétoldalú megállapo-
dásokat illeti, Pallagi Marianna úgy véli, a 
kormányfői csúcstalálkozó létrejöttéig alig-
ha valósul meg bármiféle konkrétum. A tá-
madásoktól függetlenül sikeres 2019-es évet 
tudhat maga mögött az Egán Ede Kárpátal-
jai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékony-
sági Alapítvány. Folyamatosan növekszik 
a pályázók és a nyertes pályázatok száma. 
A programot 2016-ban indította a magyar 
állam és a KMKSZ azzal a céllal, hogy meg-
erősítsék a már működő vállalkozásokat, 
valamint újabb kis-, illetve egyéni vállalko-
zások elindítására ösztönözzék a helyieket. 
A kárpátaljai alapítvány eddig több mint 
5500 sikeres kis összegű gazdaságfejlesztési, 
18 ezer földnevesítési és hat, mezőgazdasá-

gi célú földterületek bérlésének elősegítése 
céljából meghirdetett pályázatot bírálhatott 
el. A pályázók közül eddig 16 ezren része-
sültek támogatásban, összesen több mint 
12,5 milliárd forint értékben. Berki Marian-
na irodaigazgató a Kárpátalja című lapnak 
adott korábbi interjújában elmondta, 2018 
nyarán az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 
azért indított nyomozást a jótékonysági ala-
pítvány ellen, mert megalapozottnak véli a 
gyanút, hogy az a vállalkozásoknak nyújtott 
anyagi támogatások leple alatt törvénytelen, 
szeparatizmust gerjesztő tevékenységgel, 
így államellenes, Ukrajna területi egysége 
elleni, az ország határai megváltoztatására 
alkalmas tevékenységek fi nanszírozásával 
foglalkozik. „Az anyaországi vállalkozásfej-

lesztési támogatások célja a nehéz gazdasá-
gi körülmények között élő külhoni magyarok 
szülőföldön maradásának és boldogulá-
sának segítése. Azonban az ukrajnai nem-
zetbiztonsági szakszolgálat erről másképp 
vélekedik. Az Egán Ede Alapítvány nyilatko-
zatban ítélte el, hogy szeparatizmus gyanú-
jával bűnvádi eljárást indítottak ellenünk” 
– nyilatkozta Berki Marianna. Mint mondta, 
2019 májusában őt is beidézték kihallgatás-
ra. Az alapítvány irodájában is megjelentek 
a titkosszolgálat munkatársai, akik bírósá-
gi határozat alapján hozzáférést kaptak az 
anyagokhoz, engedélyezték számukra, hogy 
elvegyék a dokumentumok másolatait. Bár 
a vizsgálat még nem zárult le, az alapítvány 
továbbra is ellátja feladatát.

Kárpátalján titkosszolgálati hadjárat folyik a magyar program ellen

 » Kérdésünkre, hogy a 28 évvel 
ezelőtt kötött német–román 
egyezményt nem kellett-e újra-
tárgyalni Románia európai uniós 
csatlakozását követően, az ala-
pítvány elnöke szerint erre nem 
volt szükség, a román fél sem 
kérte, másrészt az alapítvány 
nem használ fel uniós forrásokat.

Csendben, a sajtó érdeklődési kö-
rén kívül működik Brassó megyei 
székhellyel az erdélyi szász közösség 
boldogulását gazdaságfejlesztési prog-
ramokkal is támogató Saxonia Ala-
pítvány. Eddig mintegy ezer, zömmel 
dél-erdélyi cég kapott németországi 
kormányzati forrásokból is származó 
kamatmentes hitelt. Az alapítvány 
elnöke szerint Klaus Iohannis államfő 
régebben sem érdeklődött a német 
közösség gazdasági gondjai iránt.

 » MAKKAY JÓZSEF

V iszonylag kevesen ismerik Erdélyben 
a barcarozsnyói (Brassó megye) szék-
helyű Saxonia Alapítvány tevékeny-

ségét. Az erdélyi szászok szociális és gaz-
dasági támogatására létrehozott nonprofi t 
szervezet közel három évtizede közvetíti a 
német kormány költségvetési támogatását 
és a Németországban élő szász szervezetek 
adományait az erdélyi szászok irányába. 
A román sajtóban nem esik szó a szervezet-
ről, annak tevékenységéről, működését a ro-
mán politikusok nem vitatják, nem fi rtatják, 
szemben az erdélyi magyarság gazdasági 
támogatására négy évvel ezelőtt létrehozott 
marosvásárhelyi székhelyű Pro Economica 
Alapítvánnyal, amelyet diszkriminációval 
vádolnak, mert úgymond a magyar kisebb-
séget támogatja. A kettős mérce azért is 
elgondolkodtató, mert az 1989-es rendszer-
váltás után számbelileg drasztikusan meg-
fogyatkozott szász közösség tagjait (a 2011-es 
népszámlálás idején 36 ezren vallották ma-
gukat német nemzetiségűnek Romániában) 
az utóbbi három évtizedben a Saxonia Ala-
pítvány is átfogó gazdaságfejlesztési prog-
rammal támogatta.

Németeket is foglalkoztató cégek 
pályázhatnak
A munkáját német alapossággal és csendben 
végző Saxonia Alapítványt nem zaklatják te-
hát a román újságírók. Az alapítvány hírveré-
se elenyésző. Aki ráakad a honlapjára, az egy 
szerény internetes felületen szerez tudomást 
létezéséről és programjairól. A honlap tanú-
sága szerint elsősorban idős szász emberek-
nek nyújtanak szociális segítséget, de ha az 
érdeklődő tovább keres, akkor a német–ro-
mán nyelvű weboldal egyik alkönyvtárában 
német nyelven ráakad a gazdasági támoga-
tások hírére is. A honlap szerint a gazdasági 
támogatásra szánt alapok a Német Szövetsé-
gi Köztársaság költségvetéséből származnak 

a romániai német kisebbség számára érkező 
támogatásként. Ezekre azonban nemcsak a 
német kisebbség tagjai jogosultak, hanem 
minden olyan vállalkozó, aki kapcsolatban 
áll a német közösséggel Fehér, Maros, Har-
gita, Kovászna, Brassó, Szeben és Hunyad 
megyében. Támogatást ugyanakkor az kap-
hat, aki megfelel a jogosultsági kritériumok-
nak. A rövid tájékoztató szerint legfeljebb 35 
ezer euró értékű projektek fi nanszírozhatók. 
A pályázati összegek termelési és felszerelési 
források beszerzésére használhatók.

Az alapítvány honlapja nem tér ki arra, 
hogy mit takar a „más nemzetiségű vállal-
kozó, aki kapcsolatban áll a német kisebb-
séggel”. Erről Klaus-Harald Sifft  , a Saxonia 
Alapítvány ügyvezető igazgatója a Króniká-
nak azt mondta, a gazdasági segítségnek 
kezdettől fogva az a célja, hogy az erdélyi 
vállalkozók – nemzetiségi hovatartozástól 
függetlenül – munkahelyeket teremtsenek. 
„A támogatottak egy része valóban a szász 
közösség soraiból kerül ki: célunk az, hogy 
Erdélyben, szülőföldjükön maradjanak. 
Ugyanakkor gondoljunk arra, hogy sok szász 
nemzetiségű munkavállaló román vállal-
kozók cégeinél dolgozik. Amennyiben ezek 
a pályázó cégek megfelelnek az alapítvány 
által követelt támogatási feltételeknek, a vál-
lalat hozzájut a fi nanszírozáshoz, ami gya-
korlatilag kamat nélküli visszatérítendő hi-
tel” – fogalmazott a barcarozsnyói szervezet 
vezetője. A Saxonia Alapítvány programja 
Erdélynek csak egy részét fogja át, a feltün-
tetett megyéken kívül, más régiókból nem 
lehet pályázni. A programbeli támogatáso-
kat a partiumi sváb közösségek sem igényel-
hetik. A szász lakosság nagyarányú fogyása 
következtében az elnök szerint a pályázatok 
mintegy 70 százalékát román vállalkozók, 20 
százalékát magyarok és 10 százalékát szász 
cégtulajdonosok nyerik el.

Közel három évtizedes
baráti szerződés alapján működnek
1992-es indulásakor a Saxonia Alapítvány 
szociális szervezetként működött; a Mün-
chenben élő, Erdélyből kivándorolt szászok 
kezdeményezésére és anyagi támogatásával 
jött létre. „A kilencvenes évek elején azért 
létesítették, hogy szervezett formában se-
gítse a szász közösség tagjait élelemmel, 
gyógyszerekkel, ruhával, pénzbeli támoga-
tással és más programokkal. Németországi 
forrásainkból az alapítvány kórházakat, 
idősotthonokat, iskolákat, különböző ál-
lami intézményeket és hátrányos helyzetű 

személyeket egyaránt támogatott” – magya-
rázza az indulás körülményeit Klaus Sifft  . Az 
alapítvány forrásainak csupán egy része ér-
kezik a német költségvetésből, és igen jelen-
tős a Németországban élő szász közösségek 
pénzadománya. Az alapítvány éves költség-
vetéséből mára nagyobb részt tesznek ki a 
Németországban élő szászok pénzadomá-
nyai, mint közvetlenül a német költségve-
tésből átutalt összeg. A német költségvetési 
támogatás ugyanis az évek során változott.

Klaus Sifft   szerint alapítványként nincse-
nek könnyű helyzetben, mert nemcsak a 
román hatóságok ellenőrzik munkájukat, 
hanem a németországi számvevőszék is, 

ezért minden pályázatuk igen szigorú felté-
teleknek felel meg. Gazdasági pályázataikat 
– amelyek maximum öt évre szóló, kamat-
mentes hitelt jelentenek – olyan cégek vehe-
tik igénybe, amelyeknek gazdasági mutatói 
garanciát jelentenek arra, hogy a vállalkozás 
képes visszafi zetni a 35 ezer eurós hitelkere-
tet. Az elnök szerint az alapítvány működé-
sét az 1992-ben aláírt román–német barátsá-
gi szerződés szabályozza. Kérdésünkre, hogy 
a 28 évvel ezelőtt kötött egyezményt nem kel-
lett-e újratárgyalni Románia európai uniós 
csatlakozását követően, az alapítvány elnö-
ke szerint erre nem volt szükség, a román fél 
sem kérte, másrészt az alapítvány nem hasz-
nál fel uniós forrásokat. „Lengyelországban 
sem volt szükség utólagos szerződésekre és 
egyezményekre, holott a lengyeleknél is egy 
erdélyihez hasonló alapítvány működik, 
amely az ottani német közösséget támogatja 
anyagilag, többek között uniós forrásokból 
is” – fogalmazott Sifft  . Cord Meier-Klodt, Né-
metország bukaresti nagykövete egyébként 
1,35 millió eurós támogatási szerződést írt 
alá egy évvel ezelőtt a Saxonia Alapítvány 
vezetőjével, a megállapodás alapján a romá-
niai német nyelvű oktatásban részt vevő 730 
pedagógus és 200 óvónő részesül a német ál-
lam biztosította anyagi támogatásban.

Klaus Iohannis nem segít
Gazdasági támogatásával a Saxonia Alapít-
vány 25 év alatt mintegy ezer erdélyi céget 
segített, és számításaik szerint tízezer új 
munkahelyet hoztak létre a szolgáltatások, 
az ipar, a mezőgazdaság és az egészségügy 
területén. Az elnök szerint munkájuk ha-
tékonyságát bizonyítja, hogy az elmúlt tíz 
évben az összes pályázó közül mindössze 
egyetlen vállalkozó nem tudta visszafi zetni a 
támogatásként kapott kedvezményes hitelét. 
Klaus Sifft   szerint ma egy erdélyi fi atalnak 
több esélye van egy sikeres vállalkozás meg-
alapozására Romániában, mint Németor-
szágban, ezért is bátorítja a még itt élő szász 
fi atalokat, hogy ne vándoroljanak el.

Kérdésünkre, hogy a szász származású 
Klaus Iohannis román államfőnek mekkora 
szerepe van a német–román gazdasági kap-
csolatok erősítésében, és ezen belül az er-
délyi szász közösséget támogató alapítvány 
munkájában, Klaus Sifft   kitérő választ adott. 
„Nem látok kapcsolatot Klaus Iohannis sze-
mélye és a német–román gazdasági kapcso-
latok fejlődése között. A Romániai Német 
Demokrata Fórum akkor sem érdeklődött 
gazdasági ügyek iránt, amikor Klaus Iohan-
nis mostani államfő volt a szervezet elnöke 
a kétezres években, de igaz ez az RNDF mos-
tani elnökére is” – állapította meg a szász 
alapítvány vezetője.Cord Meier-Klodt német nagykövet és Klaus Siff t ír alá támogatási szerződést

A NÉMETORSZÁGBÓL ÉRKEZŐ FORRÁSOKAT KEZELŐ SAXONIA ALAPÍTVÁNYT NEM VEGZÁLJÁK A ROMÁN HATÓSÁGOK

Zavartalan a szászok erdélyi gazdaságfejlesztése
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