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szakcéghez fordult a magyar 
nyelvű dokumentáció összeállí-
tására, Roșcának, Stegarnak és 
Grafi nak viszont a szászrégeni 
traktorgyár egyik, helyszínre 
kiszállt alkalmazottja segített. 
A papírmunka digitalizált részét 
Marţian Roşca pedagógus felesé-
ge, Florina Bianca végezte. „Nem 
volt nehéz feltölteni a Pro Eco-
nomica oldalára, mert annak ro-
mán nyelvű menüje is van. Amo-
lyan szájbarágós volt az egész, 
ha egy csöppet is odafi gyeltél, 
egy-kettő megoldottad” – állítja 
a számítógép-kezelésben jártas 
fi atalasszony.

Azontúl, hogy az általunk ta-
lálomra választott négy román 
gazda közül mindannyian ra-
gaszkodnak a földhöz meg az 
állatokhoz, van még egy közös 
vonás bennük: szinte egyikük 
sem hitte volna, hogy valaha is 
támogatást fog kapni a magyar 
államtól. Mint mesélik, még ak-
kor sem, amikor iratcsomójukat 
rendben találták, és pályázatukat 
elfogadták. Valamennyien meg 
voltak győződve, hogy bármilyen 
alaposan is megindokolják a ké-
résüket, elsőbbséget a magyar 
nemzetiségű pályázók élveznek. 
Főként olyan körülmények közt, 
hogy az eredetileg meghirdetett 

131 millió lejes összkeretre csak-
nem háromszor akkora, a kiírás-
nak megfelelő fi nanszírozási kér-
vény érkezett. Egyesek fejében az 
is megfordult, hogy ha állatvá-
sárlásra vagy munkaeszközökre 
mégiscsak nyernek pénzt, azt 
vajon milyen áron adja a magyar 
állam. Volt, aki a voksok leadá-
sát rebesgette, más a „valamiféle 
magyar szervezetbe” való beirat-
kozás kötelességét vizionálta.

„Miért támogatna minket a ma-
gyar állam, csak úgy, né? – kétel-
kedtem. És gondolom, mások fe-
jében is megfordult ez a kérdés a 
környéken” – látja be utólag Mi-
hai Pop. „Azt tudtam, hogy a pá-
lyázatom megfelelő, azt is, hogy 
az egész Maros megyének szól, 
de miért adnának Budapestről 
pénzt nekünk, románoknak? – 
gondoltam magamban többed-
magammal együtt. De attól még 
próbálkoztam… Most meg azok, 
akik csak legyintettek, bánják, 
hogy nem bíztak benne” – moso-
lyodik el Marțian Roșca. Szerin-

te amennyiben a magyar állam 
holnap újabb pályázatot írna ki, 
a román vidékekről háromszor 
annyi jelentkező lenne, mint az 
elmúlt években. Claudiu Grafi  is 
próba szerencse alapon adta le 
iratait, de úgy érezte, román em-
berként sok reményt nem fűzhet 
a pályázati kiíráshoz. Egyedül 
Viorel Stegar tűnt optimistának: 
ő már hallotta az előző években 
sikeresen pályázó, más vidéken 
élő románoktól, hogy az iratcso-
mók elbírálásánál senki nem 
fi rtatja a gazda nemzetiségét. „A 
más falubeli magyar barátaim is 
arra biztattak, hogy próbálkoz-
zam, mert van esélyem” – mond-
ja a gazda.

Az egyik személy, aki a Fel-
ső-Maros menti románságot 
pályázásra buzdította, és a je-
lentkezőkben a lelket tartotta, 
Déda polgármester asszonya, 
Lucreţia Cadar volt. „Az elején 
bennem is megfogalmazódott a 
kérdés: miért támogatna minket 
a magyar kormány?” – látja be a 
nagyközség elöljárója. Szerinte 
nem csoda, hogy a lakosság is bi-
zalmatlan volt. A térség lakóinak 
két dolog is furcsának tűnt. Mi-
ért segítene egy másik állam? És 
ha mégis megteszi, miért éppen 
őket, akik között magyar szinte  

mutatóban sem található. Amint 
a politikai pályáját a Nagy-Romá-
nia Pártban (PRM) kezdő, majd 
nyolc év után a liberálisokhoz 
(PNL) csatlakozó, öt esztendeje 
a szociáldemokrata alakulatban 
(PSD) politizáló polgármester 
asszony meséli, számára hamar 
kiderült, hogy a Pro Economica 
által tolmácsolt ígéretek mögött 
komoly szándék is létezik. De 
ezt sokan még azok közül sem 
hitték, akik az elején nekivágtak 
a nyomtatványok kitöltésének. 
A dédai községvezető számításai 
szerint a pályázók egynegyede 
morzsolódott le valamilyen ok-
ból kifolyólag.

Nem érzékeltek
bizalmatlanságot
Ezzel szemben a gazdaságélén-
kítő programot lebonyolító Pro 
Economica ügyvezetője, Kozma 
Mónika nem érzékelte, hogy a 
román nemzetiségű pályázók 
bizalmatlanok lettek volna, leg-
alábbis előtte senki nem adott 

hangot kételyeinek. A Maros-
vásárhelyen székelő alapítvány 
gondosan ügyelt arra, hogy már 
a kezdetektől fogva két nyelven 
kommunikáljon, támogatásával 
pedig fedje le az adott vidék ro-
mán lakta kistérségeit is. Az ala-
pítvány partnerre lelt az élelme-
sebb polgármesterekben, akik 
fenntartás nélkül közvetítették a 
magyar állam kínálatát. „Fontos 
tudni, hogy nem nekünk kellett 
mennünk és keresnünk a román 
gazdákat, hanem a polgármes-
terük vagy akár ők jöttek el hoz-
zánk, és kérdezték, hogy pályáz-
hatnak-e. Örülök, hogy akadt 
egy pár vidéki elöljáró, aki ügye-
sen mozgósította a közösségét. 
A bizalom elnyerésében meg-
határozó szerepe volt annak a 
ténynek, hogy látván a hatalmas 
érdeklődést, a magyar állam vé-
gül 1,3 millió lejről közel 4,7-re 
emelte az elosztandó összeget” 
– magyarázza az alapítvány ve-
zetője. Hozzátette, az érdem a 
magyar államé, főként az, hogy 
gondol erre a térségre, és támo-
gatási programjából nem hagyja 
ki a más nemzetiségűeket.

„Most bánják azok, akik va-
lamilyen okból menet közben 
lemondtak erről a lehetőségről” 
– erősíti meg Lucreţia Cadar azt, 

amit a nyertesek is elmondtak. 
Látván, hogy falustársaik jól jár-
tak, ők is nekivágnának idén. 
Valószínűleg nem tudják, hogy 
a budapesti kormány és általa 
a Pro Economica 2020-ra, mint-
egy premierként a Partiumot, 
azaz Bihar, Szatmár és Szilágy 
megye egy részét készül „célba 
venni”. A Székelyföldre csak ab-
ban az esetben jut támogatás, ha 
az anyagi források ezt lehetővé 
teszik. A román kormány pedig 
egyáltalán nem azon dolgozik, 
hogy Budapest pénzét Székely-
földre, egyáltalán az országba 
vonzza. „Pedig a munkaeszköz 
és ellenértékének az áfája Romá-
niában marad, mindennek mi va-
gyunk a haszon élvezői!” – és ezt 
ezúttal nem a Pro Economica ve-
zetői ismételik el sokadjára, ha-
nem a dédabisztrai román nem-
zetiségű állattenyésztő mondja, 
mintegy válaszként azoknak a 
bukaresti politikusoknak, akik a 
magyar támogatásoktól és Erdély 
fejlődésétől „óvnák” az országot.
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Dédai érdeklődés. A Pro Economica illetékesei nem tapasztaltak bizalmatlanságot a román lakosság részéről




