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NINCS ETNIKAI SZÍNEZETE A BUDAPESTI KORMÁNY ÁLTAL NYÚJTOTT ERDÉLYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSNAK

Hálásak a román gazdák a magyar állam pénzéért
Az elején nem is sejtették, 
hogy gazdaságfejlesztési 
programja révén a magyar 
állam az ő mezőgazdasági 
vállalkozásukat is támogat-
ná. Kételkedve tekintettek 
a Pro Economica Alapítvá-
nyon keresztül lebonyolított 
pályázati rendszerre, hiszen 
meg voltak győződve, hogy 
az nem nekik szól. Ma már 
örömmel újságolják, hogy 
kellemesen csalódtak Ma-
gyarország kormányában: 
a Maros megye színromán 
vidékein élő gazdák méltá-
nyolják, hogy etnikai hova-
tartozástól függetlenül ők 
is részesülhettek a jelentős 
támogatásban.

 » SZUCHER ERVIN

I stenszéke, Felső-Maros mente, 
Görgény völgye, Idecs-patak 
mente – minderről sokaknak a 

Kelemen- és a Görgényi-havasok 
festői tája, kedvenc sátorozó- és 
túrázóhelye jut eszébe. Az iro-
dalomkedvelőknek A funtineli 
boszorkány elevenedik meg. De 
beugrik 1990. fekete márciusa 
is, amikor elbutított és leitatott 
tömegeket mozgatott meg és 
szállíttatott Marosvásárhelyre a 
Vatra Românească szélsőséges 
szervezet, meg a köréje tömörülő 
visszarendeződés-párti elvtársi 
sereg. Az amúgy teljesen békés 
emberekkel sikerült elhitetni, 
hogy csak fejszéikkel és capináik-
kal Vásárhely utcáin randalírozva 
lehet megvédeni a „magyarve-
szély” fenyegette Erdélyt.

Az elmúlt harminc esztendő 
valamelyest begyógyította az ak-
kor keletkezett sebeket. Az idő-
sebb hegyvidéki román emberek 
nem szívesen beszélnek fi atalkori 
„hőstetteikről”, utódaik fejében 
pedig meg sem fordul, hogy a 
magyarok torkának essenek. A 
legtöbbjük békésen éli családi 
életét, csinosítja házát és gaz-
daságát, csak néhány forrófejű 
törekedik arra, hogy a kétnyelvű 
turistajelző táblák megrongálá-
sával kiélje magyargyűlölő haj-
lamait. A Maros megyei vidéki 
románság többségét az életminő-
ség és annak javítási módozata 
foglalkoztatja. Bár az előítéletek 
még refl exszerűen működnek, 
és egy-egy politikusi retorika is 
sokat nyom a latban, sokan éltek 
a Budapest kínálta lehetőséggel, 
és a Kárpát-medencei gazdasá-
gélénkítő program ajánlatával.

Szólt az RMDSZ-es
polgármester
Ha az Istennek van háta, akkor 
valóban a mögött található, a 
környéken csak Pașcuként emle-
getett Mihai Pop erdőidecsi háza. 

A kilenc méter széles aszfaltcsík 
előbb hétméteresre, majd ötösre, 
aztán hármasra szűkül, végül el-
fogy, köves út váltja, amelynek 
a végében áll a gazda dombok 
közti háza. Állatfarmja innen 
még negyedórányi kapaszko-
dóra van. Ott, ahol a több mint 
ötven tehenét csak a villany-
pásztor, a kutyák meg a Fennva-
ló óvja a medvétől. Hogy miként 
jutott el a hegyvidéki tanyára a 
magyar kormány támogatásának 
híre, amikor még a legközelebbi 
szomszéd kiabálása sem hallat-
szik ide? Hát a község magyar 
polgármesterétől.

„Kétszeres szerencsém volt: 
egyrészt az utolsó pillanat után 
kapcsolódtam be olyasvalaki he-
lyett, aki rendelkezett sorszám-
mal, de nem tudta összeállítani 
az iratcsomót, és visszalépett. 
Másrészt egy héttel meghosszab-
bították a leadási határidőt. Így 
is záróra előtt kerültem fel a lis-
tára” – meséli a gazda. Hamaro-
san kiderült, hogy harmadjára is 
szerencsés volt, hisz – az utolsók-
ból lesznek az elsők alapon – ő 
kapta meg elsőnek a tizenöt bor-
jút. Pályázatát 2019 júniusában 
iktatták, a mifelénk újdonságnak 
számító angus szarvasmarhák 
novemberben már az erdőidecsi 
réten legeltek. Pop 70 ezer lejt 
nyert a magyar államtól, 65 ez-

ret pedig kitett a saját zsebéből. 
A 25 százalékos önrésznek szinte 
a dupláját, mert mint állítja: ha 
már belevágott a húsmarhák te-
nyésztésébe, egyszerre tizenöttel 
akarta kezdeni. „Nem egy igé-
nyes állatfaj, elég nekik enni-inni 
adni, nem kell fejni. Van nekünk 
harmincöt fejős tarka szarvas-
marhánk is, de rengeteg munka 
van velük. És miért? Azért az 1 
lej 25 baniért, amit egy libánfalvi 
tejfeldolgozó ad” – magyarázza 
kissé panaszos hangnemben a 
gazdasszony, Laura Ioana. A Pop 
család élete valóban a munkáról 
szól, a középkorú házaspárt a 20 
és 22 éves fi ai segítik, akik rövid 
ideig belekóstoltak a nyugati ven-
dégmunkába, de rájöttek, hogy 
százszor többet ér az ottani csillo-
gásnál-villogásnál a Görgényi-ha-
vasok csendje, friss levegője és 
megnyugtató látványa.

Román barát magyar haver-
jától jött az információ
A főállásban Dédán tűzoltóként 
dolgozó Marțian Roșca is an-
gus marhákban „utazott”. Mint 
mondja, már öt éve annak, hogy 
nem foglalkozik fejőstehenek-
kel. Egyrészt munkaprogramja, 
másrészt kisgyerekei nem teszik 
lehetővé, hogy a közel kétszáz 
fős állományt naponta fejje. „A 
húsmarhák sem hoznak túl sokat 

a konyhára, de velük legalább 
nincs gond. Kicsapod a legelő-
re, bekeríted villanypásztorral, 
kétnaponta ellátod őket, majd 
miután felnőnek, eladod” – ma-
gyarázza a fi atal családapa, aki 
több helyen, lakhelyétől akár 25 
kilométerre, a havason is bérel 
legelőket. Mert ahhoz, hogy az 
állat jól fejlődjék, minőségi táplá-
lékra van szüksége. Érdekes mó-
don Roșcaék előbb mezőgazda-
sági eszközökre szerettek volna 
pályázni, az iratcsomó leadása 
előtt, az utolsó napon váltottak 
a skót eredetű, koromfekete mar-
hákra. Nem is bánják, hisz akár-
csak Popék, ők is már november-
ben mehettek az állatokért. Sokat 
köszönhetnek az egyik szomszéd 
faluban lakó román barátjuknak, 
akit egy magyar haver értesített a 
programról.

A nagyoknak is jól jött
a segítség
A dédabisztrai Viorel Stegar és a 
füleházi Claudiu Grafi  mezőgaz-
dasági gépekre pályázott. A szin-
tén állattenyésztéssel foglalkozó 
román gazdák úgy gondolták: 
ha már választhatnak, nem az 
amúgy is jelentős állatállományt 
szaporítják, hanem a gépparkot 
növelik, korszerűsítik. Mindket-
tőjük dossziéját jóváhagyták, a 
százezer lej körüli támogatást 

megítélték, amelyből nekik mind-
össze az egynegyed önrészt kellett 
felvállalniuk. A gépeket forgal-
mazó cég Grafi nak már hónapok 
óta leszállította az eszközöket, 
Stegarnak még várnia kell. Az 
importőr, a Székelyberében be-
jegyzett, Maroskeresztúron mű-
ködő Royal Dru a világjárványra 
hivatkozva mindegyre tologatja a 
határidőt, miközben a kedvezmé-
nyezettek türelmét kéri. A késés 
kellemetlen, de nem sodorja ve-
szélybe a sikeres pályázatot.

Az állategészségügyi techni-
kusként is dolgozó dédabisztrai 
férfi t sokkal inkább egy másik 
pályázatának a kimenetele ag-
gasztja. Mint meséli, csak azzal 
a feltétellel kapott építkezési en-
gedélyt farmja felhúzására, ha 
a közelében az egyre szigorúbb 
környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelő trágyalerakatot is lé-
tesít. Két éve folyamatosan járja 
a megyeházát, ahol mindegyre 
újabb és újabb aktákat kérnek, 
ezáltal késleltetve az engedély 
kibocsátását. „Egy csomagtartó-
nyi papírom van, azzal ingázok 
Bisztra és Vásárhely között. Ha 
nem sikerül megépítenem a trá-
gyalerakatot, elveszítem az uni-
ós fi nanszírozást” – bánkódik a 
férfi , aki szerint a Pro Economica 
pályázatának előkészítése gyer-
mekjáték volt az öt évvel ezelőtt 
elkezdett másik mellett. Az állat-
tenyésztőt az is bosszantja, hogy 
nemcsak a hatóságok, a tejfel-
vásárlók is csúfolkodnak a gaz-
dákkal. Mindössze 1 lej 10 banit 
kínálnak a tej literéért, még sze-
rencse, teszi hozzá, hogy naponta 
400–450 litert is lead. „Sok kicsi 
sokra megy, de mégis...” – vonja 
meg a vállát. Claudiu Grafi nak 
másfajta gondjai vannak. A Nyu-
gatról hazatért kamionsofőr szü-
lőfalujában, Füleházán kezdett 
vállalkozásba, és annyira kinőtte 
magát, hogy már nem talál meg-
bízható segédeket. Négy munka-
helyet is létesített, de manapság 
nehéz komoly, kitartó emberekre 
találni. „Egyik jön, a másik megy, 
a fi atalok nem szeretnek dolgoz-
ni, főként nem a mezőgazdaság-
ban. Inkább elmennek két-három 
hónapra külföldre, aztán ugyan-
annyi idő alatt itthon elpallják a 
pénzt, és kezdik az egészet elöl-
ről” – mondja.

Egyszerű, átlátható formasá-
gok, alaptalan kételyek
A magyar nyelvet még csak nem 
is törő román nemzetiségű gaz-
dáknak a pályázatok megírása 
nem jelentett különösebb gon-
dot. Pop egy marosvásárhelyi 

 » A magyar nyelvet 
még csak nem is törő, 
román nemzetiségű 
gazdáknak a pályázatok 
megírása nem jelentett 
különösebb gondot. 

FO
TÓ

: 
FL

O
RI

NA
 B

IA
NC

A 
M

AR
ŢI

AN

Erdélyben is egyre többen látnak fantáziát a Skóciából származó angus szarvasmarhák tenyésztésében




