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Huszonkétezer család igényelte
A Köldökzsinór-program támogatási igényléseiben Erdély élen jár
• A Köldökzsinór- 
program bevezetése 
óta 22 340 külhoni 
magyar család igé-
nyelte az anyasági tá-
mogatást és 19 289-en 
kérték az életkezdési 
letéti számla meg-
nyitását gyermekük 
részére – tájékoztatta 
a Kopp Mária Intézet 
a Népesedésért és a 
Családokért (KINCS) 
szerdán az MTI-t.

A támogatások csaknem két-
harmadát a Kárpát-meden-
cében élők vették igénybe, 

azon belül is 70 százalékuk Erdély-
ben, 15 százalékuk a Vajdaságban, 9 
százalékuk Kárpátalján, 6 százalé-
kuk pedig Felvidéken. Ugyanakkor 

a Kárpát-medencén kívül több 
mint 8000 kisbaba után fo-
lyósították a támogatásokat. A 
gyermekek 95 százaléka Euró-
pában, 5 százaléka a világ más 
országaiban született – teszik 
hozzá. Emlékeztetnek arra: a 
Köldökzsinór-programnak kö-

szönhetően 2018 januárja óta 
az anyasági támogatás, valamint a 
fi atalok életkezdési támogatása, a ba-
bakötvény ugyanúgy jár a külhonban 
születő magyar gyermekek után is.

A támogatásról

A támogatásokkal Magyarország kor-
mánya anyagilag is elismeri azokat a 
magyar családokat, amelyek gyerme-
ket vállalnak a világ bármely pontján. 
Az anyasági támogatás összege 64 125 
forint, ikergyermekek esetén gyerme-
kenként 85 500 forint, az életkezdési 
letéti számla megnyitásakor pedig az 
állam 42 500 forint támogatást bizto-
sít, amely minden évben az infl ációval 
megegyező mértékkel kamatozik. To-
vábbá a Köldökzsinór-programba való 

bekapcsolódással egyidejűleg elindul 
a gyermek magyar állampolgársá-
gának vagy magyar igazolványának 
kérelmezése is. „Ez azt jelenti, hogy a 
program jelentősége az anyagi támo-
gatáson felül a magyar származású 
gyermekek honosítása szempontjából 
is meghatározó” – teszik hozzá. Arra is 
kitérnek: bár a járványhelyzetben né-
mileg csökkent az igénylések száma, 
de a kérelmeket a gyermek születését 
követő hat hónapon belül akár digi-
tálisan is be lehet nyújtani. Vagyis a 
veszélyhelyzet múlásával várhatóan 

újra többen adják majd be az elmaradt 
kérelmeket. Ennek jelei már láthatók 
is a Vajdaságban – ismertetik. Hang-
súlyozzák, hogy a magyarság gyara-
podásához hozzájárul a csaknem 4,5 
millió külhonban élő magyar. Ezen 
gyermekek, családok magyar identi-
tásának megmaradása pedig nagy-
mértékben függ az anyaország segít-
ségétől. „A Köldökzsinór-programmal 
a magyar családtámogatási rendszer 

átlépte a trianoni határokat, kifejezve 
ezzel azt, hogy minden magyar gyerek 
kincs, szülessen bárhol is a világban” 
– tartalmazza az intézet közleménye.

Az anyasági támogatás összege 64 
125 forint, ikergyermekek esetén 
gyermekenként 85 500 forint
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M ár a közművesítése is meg-
történt az újonnan épülő, 550 

négyzetméter alapterületű bögözi 
óvodának, egyebek mellett a kül-
ső vakolások és festések, valamint 

a padlózat kialakítása van 
hátra – tudtuk meg a hely-
színen Farkas Mózes pol-
gármestertől, aki hozzá-
tette, a munkálatnak idén 
őszig be kell fejeződnie. 
Mint mondta, régóta szük-

ség van az új létesítményre, 
hiszen jelenleg az intézmény 

egy régi épületben üzemel, amely 
rendszerint árvízveszélynek van ki-
téve a Nagy-Küküllő közelsége miatt. 

Éppen ezért  2007-ben is pályázott az 
önkormányzat kormánypénzekért, 
és ennek köszönhetően meg is épült 
az új óvoda alapja, ám a központilag 
meghirdetett program megszűnt, így 
a fi nanszírozás is abbamaradt, és le 
kellett állni a munkával. Végül hét 
év múlva tudták törleszteni a felhal-
mozódott adósságot a kivitelezőnek, 
így csak akkor pályázhattak ismét a 
folytatásra. Erre 1,2 millió lejes támo-
gatást nyertek az Országos Vidékfej-
lesztési Programban (PNDL), a még 
szükséges 350 ezer lejt a helyi önkor-
mányzat biztosította.

Felszerelésekre van szükség

Pál Tamás iskolaigazgató lapunknak 
elmondta, a mostani pályázatból nem 
lehet fi nanszírozni a területrendezést, 

illetve a szükséges berendezéseket, 
így újabb támogatások után kell néz-
ni. Mindemellett helyi szinten nagy 
igény van arra, hogy ne csak óvodai, 
hanem napközis rendszerben mű-
ködtessenek egy csoportot, ezért kü-
lönböző engedélyek beszerzésére is 
szükség lesz. A közösségi teremmel is 
ellátott épület három óvodás csoport 
befogadására elegendő.

Lefektetik a gerincvezetéket

Mintegy egymillió euróért pályázott 
sikeresen a helyi önkormányzat az 
Európai Unió Vidéki Beruházások 
Ügynökségénél (AFIR), amelyből 
elkezdhették a szennyvízhálózat 
gerincvezetékeinek földbe helyezé-
sét a községközpontban, továbbá 
Agyagfalván és Décsfalván. A pro-
jekt részeként ugyanakkor szenny-
víztisztító állomást is építenek utóbbi 
településen. Az önkormányzat már le 

is köveztette a helyszínre vezető egy 
kilométeres utat, hogy a munkagé-
pek könnyen megközelíthessék. A 
beruházást még idén be kell fejez-
nie a kivitelezőnek, amelynek egyik 
képviselője a helyszínen megerősí-
tette, hogy ez meg is fog történni. 
Farkas Mózes polgármester arra is 
kitért, hogy szintén nyertes pályá-
zatuk van a bétai, székelydobói és 
vágási  szennyvízhálózat gerincve-

zetékeinek lefektetésére, hamarosan 
elkezdődik a kivitelezés. A projekt 
részeként szintén fognak szennyvíz-
tisztító állomást építeni, ez esetben 
Székelydobóban. A megvalósításhoz 
több mint tizenkétmillió lejes támo-
gatást nyertek az Országos Vidék-
fejlesztési Programban. Az elöljáró 
mindemellett arról is beszélt, hogy 
hamarosan átadhatják a Székelyma-
gyaroson megépült ravatalozót.

Munkálatok Bögöz községben: óvodát és szennyvízhálózatot építenek
• Két külön pályázat részeként összesen hat faluban 
fektetik le a szennyvízhálózat gerincvezetékét Bögöz 
községben – a munkálatok egy része már folyamatban 
is van. Mindemellett hamarosan elkészül az új óvoda 
épülete. Utóbbi létesítmény működtetéséhez azonban 
további anyagi forrásokra lesz szükség.

Hónapok vannak hátra az óvoda épületének 
befejezéséig
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Szülőföldön magyarul
Folytatódnak a Szülőföldön 
magyarul program kifizetései 
– tájékoztatta szerkesztőségün-
ket csütörtökön az OTP Bank 
Románia. Az idei pályázatok 
benyújtásának határidejét 
meghosszabbították, az erdélyi 
oktatási intézményekben már 
számos szülő átvette az adat-
lapokat. Demeter Attila, az OTP 
Bank Románia nemzetközi kap-
csolatokért felelős igazgatója 
közölte, csütörtöktől az újonnan 
részt vevő mintegy 8 ezer gyerek 
tavalyi ösztöndíjának folyósítása 
van napirenden. Hozzátették: 
Magyarország kormánya évi 
150–160 ezer romániai magyar 
diákot támogat 22 400 forintnak 
megfelelő ösztöndíjjal. Mint 
arról beszámoltunk, a Szülő-
földön magyarul program idei 
kiírásának igénylésbenyújtási 
határidejét meghosszabbítot-
ták. Ady-Kovács-Ferenczi Noémi 
programkoordinátor korábban 
lapunkat arról tájékoztatta, hogy 
tekintettel az új típusú korona-
vírus-járvány okozta helyzetre, 
a magyar állam által biztosított 
program keretében benyújtható 
igénylések leadási határideje 
2020. október 30-ára módosult.




