
3

Mintegy hétezren még nem kap-
ták meg a Szülőföldön magyarul 
program keretében nyújtott 
magyar állami támogatást 
Erdélyben. Kiderült, új számító-
gépes program telepítése miatt 
húzódtak el a számlanyitások az 
OTP Banknál az először pályá-
zók esetében.

 » SZÁSZ CS. EMESE

Bár a tervek szerint a kifi zeté-
seknek decemberig meg kellett 
volna történniük, sokan még 

értesítést sem kaptak arról, milyen 
szakaszban van a magyar állam által 
biztosított oktatási-nevelési támoga-
tásért benyújtott pályázatuk. Bartha 
Rebeka édesanya például először 
nyújtotta be a Szülőföldön magyarul 
irodához a nevelési, oktatási, vala-
mint tankönyv- és taneszköz-támoga-
tási igénylését óvodás kisfi a után, de 
még nem kapott választ. Az édesanyá-
nak eddig nem volt számlaszáma az 
OTP Banknál, és a pénzintézet egyik 
fi ókjánál érdeklődött ügyéről, ahon-
nan a Szülőföldön magyarul program 
csíkszeredai irodájához irányították, 
ahol minden alkalommal türelemre 
intették. Rebekához hasonlóan sok 
pályázó aggódik a csúszás miatt.

Kovács-Ferenczi Noémi, a Szülőföl-
dön magyarul program koordináto-
rától megtudtuk, az oktatás-nevelési 
támogatások szokásos rendje, hogy az 
előző tanévre pályázott kifi zetéseket 
az OTP Banknál aktív számlaszám-
mal rendelkező igénylők családnevé-
nek kezdőbetűje szerint ütemezik, és 
szeptembertől meg is kezdik a kifi -
zetéseket. Ez 2018-ban is így történt, 
szeptember végén az A, B, C, D kez-
dőbetűkkel elkezdődött a támoga-
tási összegek folyósítása, november 
végéig az U, V, W, Z kezdőbetűsek is 
megkapták pénzüket, november 23. 
környékén pedig az egyetemistáknak 
járó hallgatói támogatás kifi zetése is 
megtörtént. Probléma azokkal fordul-
hat elő, akik nem rendelkeztek még 
számlával az OTP Banknál, nekik meg 
kell várniuk az értesítést a bankkártya 
átvételének helyéről és idejéről. Bár 
a tervek szerint november végén, de-

cember elején az új kártyával rendel-
kezőknek is meg kellett volna kapni-
uk a pénzüket, az érintettek egy része 
még értesítést sem kapott. A Szülő-
földön magyarul program koordiná-
tora elmondta, sajnos ez nem rajtuk 
múlik, ők is az OTP Banktól várják a 
listát, hogy az első kártyások hol és 
mikor vehetik fel bankkártyájukat.

„Az előző években legkésőbb de-
cemberben megkaptuk ezt a listát, és 
tudtunk értesítést küldeni az érintet-
teknek, ez alkalommal késik ennek az 
összeállítása. Volt már olyan év, hogy 
januárra tolódtak az első kártyások 
kifi zetései, de olyan még nem, hogy 
listánk se legyen ilyenkor. Reméljük, 
a hónap végéig ez megtörténik” – fo-
galmazott Kovács-Ferenczi Noémi 

programkoordinátor, leszögezve: a 
kifi zetések csupán késnek, de min-
den jogosult megkapja a pénzt. Ezt 
erősítette meg Demeter Attila, az OTP 
Bank illetékese is lapunknak: akinek 
volt már számlaszáma a pénzintézet-
nél, az az ütemezés szerint kapta meg 
a pénzét, de az új kártyások számla-
nyitása folyamatban van. Demeter 
szerint egy új számítógépes program 
telepítése miatt húzódtak el a szám-
lanyitások, de ezek rövid időn belül 
befejeződnek. A Szülőföldön magya-
rul program oktatás-nevelési támo-
gatásait legutóbb csaknem 146 ezren 
igényelték, közülük Kovács-Ferenczi 
Noémi szerint még mintegy hétezren 
várják a diákoknak járó 310 lejt, illetve 
a hallgatóknak juttatott 40 lejt.
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Kaotikus kilépő

Szinte példátlan válságba került az Európai Unió és 
Nagy-Britannia, miután a brit parlament alsóháza nagy 
többséggel elutasította azt a megállapodás-tervezetet, 
amely a szigetország és az EU viszonyát szabályozta 
volna a brit kilépést követően. Most mindenhol szét-
tárt karokkal, fejüket vakarva állnak az illetékesek, hi-
szen amennyiben London nem kéri a határidő halasz-
tását, március 29-étől megszűnik a brit uniós tagság 
– ami hatalmas káoszt eredményez majd, ha addig 
nem sikerül valamilyen ésszerű megoldást találni.

A tét óriási, hiszen megállapodás nélkül Nagy-Bri-
tannia olyan „külső” országgá válik, amellyel meg-
szűnik a polgárok szabad áramlása, mivel szigorú ha-
tárvédelmet kell bevezetni. És ez még csak a kezdet: 
a brit gazdaság millió szállal fonódott össze a többi 
EU-tagállam gazdaságával, kölcsönösen kihasznál-
ták a vámunió, a javak és a tőke szabad áramlása 
jelentette kedvezményeket. Számos nemzetközi cég 
székhelye található Londonban, arról nem is beszél-
ve, hogy uniós állampolgárok milliói élnek a sziget-
országban. Ha Nagy-Britannia „idegen” országgá 
válik, hatalmas gazdasági káosz következhet, ame-
lyet minden érintett súlyosan megszenved. Ilyen kö-
rülmények között egyértelmű, hogy szükség lenne 
egy, a Norvégiával és Svájccal megkötötthöz hasonló 
megegyezésre. A kérdés csak az, mit lehet keresztül 
verni a kormányzó brit konzervatívok keményvonalas 
kilépéspárti szárnyán, amely a jelek szerint a lehető 
legnagyobb mértékben el akarja vágni az országot az 
EU-hoz kötő szálakat. Ennél már csak az a nagyobb 
kérdés, mennyire van igazuk a keményvonalasoknak, 
milyen mértékben lenne életképes Nagy-Britannia, 
amennyiben ez sikerülne. 

A másik opció a Brexit teljes elmaradása lehetne – 
valójában ez lenne a legjobb minden érintett fél szá-
mára. Maga a kilépésről szóló népszavazás kiírója, 
James Cameron volt miniszterelnök sem akarta, hogy 
országa hátat fordítson az EU-nak, csupán az volt a 
célja, hogy pártjához, a Konzervatív Párthoz édesges-
se az euroszkeptikusabb, a brit szuverenitást egyre 
inkább háttérbe szorító brüsszeli bürokráciától tartó 
briteket, és ő maga is biztos volt a bennmaradás-
pártiak győzelmében. Azt szerette volna, hogy a brit 
kilépés veszélyét fegyverként használva új alapokra 
helyezhesse az EU-val már úgyis lazább viszonyban 
levő országa és az Unió közötti viszonyt – aztán ő 
döbbent meg a legjobban, amikor a Brexit-párt győ-
zött. És ezért is mondott le, hiszen ő nem ezt akarta. 
Ráadásul az azóta készült közvélemény-kutatások 
már azt mutatják, hogy jelentősen megnőtt a benn-
maradáspártiak aránya – vagyis a Brexit elmaradása 
valójában csupán a mai közakarattal esne egybe.

Ugyanakkor sokan azt mondják: a Brexit elmaradá-
sa, vagy akár csak egy új népszavazás is a demokrá-
cia megcsúfolása, az előző népszavazáson a kilépés-
re szavazó szűk többség akaratának semmibe vétele 
lenne. Csakhogy erre felhozható az az érv, miszerint 
az azóta eltelt idő bebizonyította: a polgárok jelentős 
része egyáltalán nem volt a birtokában mindazon fon-
tos információnak, amely egy ilyen horderejű kérdés 
eldöntéséhez szükséges lett volna. Minden esetre je-
len állás szerint a brit kormánynak esze ágában sincs 
leállítani a kilépési folyamatot, ezért most mindany-
nyian szurkoljunk annak, hogy sikerüljön mindenki 
számára elfogadható megállapodásra jutni, és tör-
ténjen meg békésen, a lehető legkisebb károkozás-
sal a brit kilépés. Aztán néhány év múlva esetleg újra 
elő lehetne venni a népszavazás kérdését arról, hogy 
csatlakozzon-e ismét Nagy-Britannia az EU-hoz.

Amelynek – hogy a brit euroszkeptikusok min-
tájára máshol ne nyerjen még nagyobb teret az 
EU-szkepticizmus – szintén nem ártana tanulnia a 
leckéből, és oly módon megreformálnia önmagát, 
hogy ne holmi utópista, mindent központosítani 
akaró, a tagállamok polgárait amorf masszává gyúr-
ni akaró kontinensállammá válás felé haladjon. 
Hanem egy olyan, elsősorban a közös gazdasági és 
politikai érdekek mentén szerveződő unióvá, ahol 
a célokat az egyenrangú tagállamok közösen tűzik 
ki, nem pedig egyes tagállamok, vagy szélsőséges, 
utópisztikus ideológákat képviselő csoportok próbál-
ják ráerőszakolni akaratukat a többiekre.
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Az OTP Bank azt ígéri, hamarosan befejeződnek a számlanyitások

 » BÍRÓ BLANKA 

Egy politikai szervezet erejét man-
dátumokban mérik, ezért arra kér-
jük a Magyar Polgári Pártot (MPP), 

hogy az idei európai parlamenti válasz-
tásokon vegyék fi gyelembe a 2020-as 
romániai parlamenti és helyhatósági 
választásokat is – jelentette ki csütör-
tökön Sepsiszentgyörgyön Kelemen 
Hunor. Az RMDSZ elnöke a Háromszéki 
Küldöttek Tanácsának (HKT) bővített 
ülése előtt tartott politikai beszámoló-
ja keretében reagált a politikai szövet-
séges polgári alakulat múlt hétvégén 
megfogalmazott igényéről, miszerint 
befutóhelyet kér az RMDSZ EP-jelölt-
listáján. Kelemen előrebocsátotta, 
hogy az RMDSZ március elején dönt 
jelöltlistája összetételéről. A szövetség 

elnöke úgy fogalmazott, a választó-
polgárok együttműködést várnak el, 
a magyar közösség érdeke pedig, hogy 
képviselői legyenek az uniós törvény-
hozásban, ehhez pedig a 2016-os bel-
földi megmérettetésekhez hasonlóan 
„mindenkinek hozzá kell tennie az 
erejét”. A politikus szerint az együtt-
működés eredménye, hogy a 2016-os 
helyhatósági választáson az MPP két-
szer annyi polgármesteri mandátumot 
szerzett, mint azelőtt. „Ma Romániá-
ban 220 polgármesteri tisztséget tud 
megszerezni a magyar közösség, ebből 
kétszázat RMDSZ-es elöljáró tölt be. Az 
MPP-nek két parlamenti képviselője is 
van, korábban nem volt egy sem. Arra 
kérem az MPP politikusait, hogy az idei 
EP-választásokon is vegyék fi gyelembe 
a 2020-as parlamenti és helyhatósági 

választásokat, hiszen mandátumokban 
mérik egy politikai szervezet erejét” – 
üzente a polgári alakulatnak Kelemen. 
Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, az er-
délyi magyarok körében is érzékelhető 
az euroszkepticizmus, a szövetség is 
úgy értékeli, hogy az Európai Unió nem 
működik jól, ám szerinte nem az Uni-
óval van gond, hanem azzal, ahogyan 
vezetik. „Egyetlen lehetőség, hogy az 
EU-t megreformálva Európa verseny-
ben maradjon az Amerikai Egyesült 
Államokkal, Kínával. Az Uniónak vál-
toznia kell, és mi a változásnak nem-
csak elviselői, hanem alakítói kell 
hogy legyünk, például az őshonos 
kisebbségekkel kapcsolatos politika 
terén is” – szögezte le Kelemen Hunor. 
Különben a HKA ülésén megszavazták 
Háromszék 90 kongresszusi küldöttét.

Kelemen Hunor udvariasan kikosarazta az MPP-t




