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Nem csökkent az igénylések száma
Szülőföldön magyarul oktatási támogatás
• Folyamatban van a 
Szülőföldön magyarul 
pályázati programra 
beérkezett igénylések 
feldolgozása. Noha idén 
a vírushelyzet következ-
tében kissé bonyolódott 
az igénylési folyamat, 
nem veszített népszerű-
ségéből a program.

B E N C Z E  E M E S E

Csaknem ugyanolyan szám-
ban adtak le támogatási 
kérelmeket, mint az eddigi 

években, és mint amennyire az ed-
digi évek tapasztalatai alapján szá-
mítottak. Számszerűsítve ez több 
mint kilencvenezer igénylést je-
lent, amelyek nagy részét az októ-
ber 30-ai határidő előtt megkapták, 
így lehetőség van a többszakaszos 
elbírálásra – mondta el a Székely-
honnak Ady-Kovács-Ferenczi Noé-
mi programkoordinátor. 

Utalások már idéntől?

A Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének (RMPSZ) munkatársa 
tudatta, hetvenezer igénylést – ame-
lyek körülbelül a nyár közepéig beér-
keztek, és mindent rendben találtak 

– már a kérelmezési határidő lejárta 
előtt továbbítottak a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. bizottságának elbírá-
lásra, és a jóváhagyásukra várnak. A 
programkoordinátor szerint amennyi-
ben az elbírálás hamarosan megtörté-
nik, az utalások elméletileg már idén 

elkezdődhetnek, de mivel már közel 
vannak az ünnepek, Ady-Kovács-Fe-
renczi Noémi programkoordinátor 
nem tartja valószínűnek, hogy év vé-
géig megkezdődhetnek a kifi zetések.

Azok az igénylések, amelyek ké-
sőbb érkeztek, jelenleg is feldolgo-

zás alatt állnak, ez a folyamat pedig 
várhatóan december közepéig tart. 
A feldolgozást követően már csak az 
ünnepek után, január elején küldik 
ki az esetleges hiánypótlásról szóló 
felhívásokat, amennyiben szüksé-
ges. A hiánypótló iratok beküldésére 
tizenöt napot kapnak az illetékesek, 
és egy bő hónapot valószínűleg igé-
nyelni fog ez a folyamat is, 
ameddig minden feldolgo-
zásra kerül. A később küldött 
igénylések elbírálásának 
megkezdése tehát februárig 
is elhúzódhat, így az érintet-
teknek biztosan várniuk kell 
a kifi zetésre jövő évig.

Mint ismeretes, a program erdé-
lyi lebonyolításáért felelős Románi-
ai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
még áprilisban értesítette az érintet-
teket, hogy a koronavírus-járvány 
okozta nehézségekre való tekintet-
tel a Szülőföldön magyarul program 
igénylési határidejének dátuma ok-
tóber 30-ára módosult.

Ha az elbírálás hamarosan megtörténik, 
az utalások elméletileg már idén elkezdődhetnek
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