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H A J N A L  C S I L L A

M agyarország kormánya a 
külföldi állampolgárok 
számára megtiltotta szep-

tember elsejétől a beutazást az ország 
területére, kivételt képeznek ez alól a 
jól megindokolt esetek és a határ men-
tén dolgozók. A szeptemberre foglalt 
budapesti jegyeket az utasok átüte-
mezhetik egy másik járatra, vagy visz-

szatérítést igényelhetnek. Peti 
András, a marosvásárhelyi 
Transilvania légikikötő igaz-
gatója lapunknak elmondta, 
a májusban újraindított já-
ratokra nagyon beindult az 
érdeklődés, a járatok telített-

sége is a száz százalékhoz kö-
zelített egészen addig, amíg a magyar 
hatóságok be nem vezették a két nega-
tív PCR-teszt kötelezettségét. „Akkor 
nagyon visszaesett a forgalom, ritkí-
tani is kellett a napi járatokat eleinte 
heti háromra, aztán heti kettőre. Az, 
hogy szeptember elsejétől lezárták a 
külföldi állampolgárok előtt a hatá-
rokat (a koronavírus-járvány magyar-
országi behurcolásának megfékezése 
céljából),  arra sarkallta a Wizz Airt, 

hogy teljesen felfüggessze járatait 
szeptemberre, egyelőre harminc 
napra. A járvány alakulásától és 
a hatóságok intézkedéseitől függ, 
hogy mikor indulhatnak újra” – tá-
jékoztatott Peti András.

A törökök nem korlátoznak

Jelenleg a legnagyobb érdeklődés 
a törökországi járatra van, hiszen 
semmilyen korlátozás nincs a tö-
rök határnál, és Marosvásárhelyről 

ez a legkézenfekvőbb turistapara-
dicsom, hiszen két és fél óra alatt 
elérhető egy olyan földrész, ahol 
nyáron szinte mindig süt a nap és 
nagyon ritkán esik az eső. A reptér 
igazgatójától megtudtuk, heti két al-
kalommal közlekedik a törökországi 
járat, majdnem 400 utast visz és hoz 
hetente. Ez szeptember 23-áig mű-
ködik a jelen állas szerint, de ha to-
vábbra is fennmarad az érdeklődés, 
akkor az is elképzelhető, hogy meg-

hosszabbodik ez az időszak. Menet-
rend szerinti járatok vannak jelen-
leg két németországi célállomásra, 
Dortmundba és Memmingenbe, il-
letve az Egyesült Királyságba, Lon-
don-Lutonba heti két alkalommal 
– számolt be a Transilvania reptér 
forgalmáról Peti András.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A koronavírus-járvány okozta 
helyzet miatt a magyar állam 
által biztosított Szülőföldön 

magyarul program keretében be-
nyújtható igénylések leadási határ-
idejét október 30-áig meghosszabbí-
tották áprilisban, így az iskolák őszi 
újranyitása után is leadhatók idén 
a támogatási kérelmek. Mint arról 
Ady-Kovács-Ferenczi Noémi program-
koordinátor, a Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének (RMPSZ) 
munkatársa lapunkat tájékoztatta, 
március 5-étől mindeddig 62 ezer 
támogatási kérelem érkezett be az 
RMPSZ-hez. Ez mintegy fele annak, 
amennyire idén számítanak, tehát 
viszonylag sokan benyújtották már a 
kérelmeket. Nem az oktatási intézmé-

nyeken múlt az, hogy a többi potenci-
ális jogosult még nem nyújtotta be ké-
relmét, voltak ugyan olyan iskolák, 
amelyekben a vakáció idején nem 
volt megoldható, hogy a szülők cso-
portosan igényeljék a szükséges iga-
zolásokat, de sok helyen kiállították 
ezeket, viszont a határidő meghosz-
szabbítása miatt a szülők nem siet-
tek a kérelmek beküldésével – közölte 
a programkoordinátor.

Rendszerezik a támogatásokat

Az igénylések száma egyébként au-
gusztusban kissé megcsappant, de 
arra számítanak, hogy amint el-
kezdődik az új tanév, ez ismét nőni 
fog, hiszen azokban az iskolákban 
is kiállítják az igénylők számára a 
szükséges igazolásokat, amelyekben 
ez korábban nem történt meg. Az 
RMPSZ-nél már elkezdődött a támo-

gatási kérelmek rendszerezése, így 
várhatóan idén is többszakaszos el-
bírálást alkalmaznak majd, hogy fel-
gyorsítsák az igénylések jóváhagyási 
folyamatát. Terveik szerint már szep-
temberben, tehát még az igénylési ha-
táridő vége előtt továbbküldik elbírá-
lásra az addig beérkezett, hiánytalan 
igénylési dossziékat, majd a határidő 
vége után a később beérkezett kérel-
meket is – mondta Ady-Kovács-Fe-
renczi Noémi. A hiányos igénylések 
kiegészítési időszaka elvileg a kérel-
mezési határidő vége után kezdődik 
el, de ha hiányosságot fedeznek fel 
a már beérkezett igénylési dossziék-
ban, a kérelmezőt valószínűleg ha-

marabb értesítik, hogy amennyire 
lehet, felgyorsítsák a hiánypótlást is.

Már idén elkezdődhetnek 
az utalások

„A kifi zetések megkezdéséhez vég-
képp nehéz bármiféle körülbelüli 
dátumot csatolni, mert ha – tegyük 
fel – szeptemberben mi el is küldjük 
jóváhagyásra, az még ott (a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. bizottságánál, 
szerk. megj.) is elbírálásra kell kerül-
jön. Valószínűleg később lesz, mint a 
korábbi években” – válaszolta a tá-
mogatások kiutalásával kapcsolatos 
kérdésünkre az illetékes. Elmondta 

ugyanakkor: megtörténhet, hogy 
„kis szerencsével és ha minden jól 
alakul” elkezdődhetnek még idén a 
kifi zetések, de idén semmiképpen 
sem fognak befejeződni. 

A nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv- és taneszköz-támogatás 
igénylési feltételei lényegesen nem 
változtak idén, de az igazolatlan 
hiányzásokra vonatkozó 
kritérium módosult: a ko-
rábbi 50-ről 15-re csökkent 
a legtöbb megengedett 
igazolatlan hiányzás szá-
ma. Ady-Kovács-Ferenczi 
Noéminek nincs tudomá-
sa arról, hogy a támoga-
tás értéke változott volna. 
A Szülőföldön magyarul 
programban 22 400 forint 
(kevéssel több mint 300 lej) a magyar 
állam által óvodásoknak és iskolá-
soknak nyújtott támogatás értéke, az 
egyetemistáknak folyósított hallga-
tói támogatásé pedig 2800 forint (38 
lej). A juttatás kiutalását idén is az 
OTP Bank Románia fogja elvégezni.

Lemondták a magyar járatokat
Szeptemberben nem indul repülőgép Marosvásárhelyről Budapestre

Jelenleg a törökországi járat 
a legnépszerűbb a Transilvania 
légikikötőből

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Még a kérelmezési határidő vége előtt elkezdődhet 
a Szülőföldön magyarul programban leadott igénylé-
sek elbírálása. A koronavírus-járvány okozta rendkí-
vüli helyzet, illetve a kérések leadási határidejének 
kényszerű meghosszabbítása miatt próbálják felgyor-
sítani az elbírálást, hogy minél kevesebbet csússzon a 
támogatások kiutalása.

A potenciális jogosultaknak mintegy fele benyújtotta már 
a támogatási kérelmét. Idén október végén jár le 
a határidő

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR

Szülőföldön magyarul program: felgyorsítanák az elbírálásokat

• Felfüggesztette Marosvásárhely–Budapest járatait a Wizz Air fapados légitársaság. Az 
intézkedést a magyarországi hatóságok beutazási korlátozása és határlezárási döntése 
indokolja. Egyelőre szeptemberre mondta le járatait a légitársaság, a továbbiakról a jár-
vány alakulásának, illetve a magyar kormány intézkedéseinek függvényében döntenek.




