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Már csak néhány napjuk ma-
radt a Nagy-Britanniában 
élő EU-állampolgároknak a 

tartós letelepedési kérelem benyújtá-
sára a július elsejei határidő lejártáig. 
A szigetország tavaly január 31-én ki-
lépett az Európai Unióból, de azok az 
EU-polgárok, akik 2020 végéig, a brit 
EU-tagság megszűnése (Brexit) után 
kezdődött átmeneti időszak lejártá-
ig törvényesen és életvitelszerűen 
letelepedtek az országban, továbbra 
is maradhatnak megszerzett összes 
jogosultságuk megtartásával. Eh-
hez azonban meghatározatlan időre 
szóló tartózkodási engedélyért – hi-
vatalos jogi elnevezéssel letelepedett 
státusért – kell folyamodniuk. Azok-
nak a jogosultaknak, akik lekésik a 
június 30-ai határidőt, lesz ugyan 
lehetőségük később is a letelepedett 
státus kérvényezésére, de ehhez mél-
tányolható indokokat kell felmutatni-
uk, és a brit hatóságok minden ilyen 
esetben egyéni elbírálás alapján dön-
tenek. A londoni belügyminisztéri-
um legutóbbi összesítése szerint a 27 
EU-tagország Nagy-Britanniában élő 
állampolgárai közül május 31-éig 5 
605 800-an folyamodtak letelepedett 
státusért. Az országokra lebontott 
lista élén a lengyelek és a románok 
állnak 975 180, illetve 918 270 letele-
pedési folyamodvánnyal.

Egyszerű procedúra

A 27 éves Illyés Cecília 2014 óta él 
férjével és két gyermekükkel egy ang-
liai kisvárosban. Minden nehézség 
ellenére már egy év ottlét után tud-
ta, hogy maradni szeretne. „Anglia 

itthon, Erdély otthon” – fogalmazott 
Cecília, aki másfél év elteltével ismer-
te meg pakisztáni származású férjét. 
Tapasztalatai szerint roppant egysze-
rű a letelepedési engedély igénylésé-
nek menete, viszont az angolnyelv-tu-
dás elengedhetetlen. Interneten lehet 
jelentkezni, applikáción keresztül 
igazolni kell a személyazonosságot, 
útlevéllel és egyéb iratokkal – példá-
ul számlákkal, banki papírokkal – 
bizonyítani kell, hogy az illető az or-
szágban tartózkodott 2020. december 
31. előtt, ez fontos feltétel. Ha eddig 
a dátumig már 5 évet Nagy-Britanni-
ában élt a kérelmező, akkor állandó 
tartózkodási engedélyt, amennyiben 

ennél kevesebbet, akkor ideiglenes 
letelepedési engedélyt kap, amelyet 
az öt év leteltével leválthat állandó 
letelepedési engedélyre.

A 28 éves Virágh Bernadett csak-
nem öt éve él az Egyesült Királyság-
ban. Országváltását a pénz és az egye-
temi választék motiválta, odakint 
meg tudta teremteni az anyagiakat 
ahhoz, hogy jelentkezzen egy kiváló 
oktatási intézménybe. Jelenleg üzlet-
fejlesztési és digitálismarketing-ve-
zetőként dolgozik saját cégénél, amit 
férjével együtt irányítanak. Amikor 
2019 szeptemberében igényelte az ide-
iglenes letelepedési engedélyt, már 
sok munkaadó kezdte sürgetni az al-
kalmazottait, hogy minél hamarabb 
legyen meg az ideiglenes tartózkodá-
si engedélyük. „Talán ez volt életem 
legegyszerűbb hivatalos procedúrája. 
Minden digitalizálva van, szóval nem 
volt nehéz. Pár nap múlva jött is az 

e-mail, hogy sikeres volt a jelentke-
zés” – emlékezett vissza Bernadett. 

„Nem sietsz haza”

Ladó Szabolcs 2011-ben döntött úgy 
akkori párjával, hogy megpróbálják 
a külföldi életet, amelynek egy bő-
rönddel és hátizsákkal vágtak neki. 
Elsősorban pénzszerzés volt a céljuk, 
amely egy kis kalandvággyal is keve-
redett. „A terv 1–2 év volt, legalábbis 
ezt mondtuk az otthoni barátoknak, 
családnak, magunknak, amíg kigyűl 
annyi pénz, hogy pirosba fel tudjuk 
húzni a házat. Először könyvelőként 
kerestem munkát, de zsákutcának 
bizonyult” – fejtette ki a 37 éves er-
délyi férfi , aki fél év elteltével, ügy-
nökségen keresztül kapott állást 
egy nyílászárókat előállító gyárban. 
Kilenc éve dolgozik ott. „Miután meg-
ismered a rendszert, ami működik – 
iskola, egészségügy, politika –, nem 
sietsz haza. Angliában a középréteg 
a legnagyobb, egy átlagember annyit 
tud keresni, hogy fent tud tartani egy, 
akár két autót, bérel egy kertes házat, 
évente egyszer elmegy külföldre 
nyaralni. Mondjuk nem Londonról 
beszélek, ott egy kicsivel drágább az 
élet, mint vidéken” – vázolta a kinti 

lehetőségeket. Hasonló történet a 
Hatházi Szendéé, aki több mint egy 
évtizede, 22 évesen döntött úgy, hogy 
elmegy világot látni. Az Egyesült Ki-
rályságban kezdetben csak pár évre 
tervezett, nyelvet akart tanulni, kis 
pénzt gyűjteni, aztán valahogy „ott 
ragadt”. Férjével és 4 éves kislányá-
val él, ugyanakkor július közepére 
várják kisfi uk érkezését; fi tneszkon-
zultánsként dolgozik a helyi szabad-
időközpontban.

Eltérő elképzelések

Bár Illyés Cecíliának nagyon hiány-
zik az otthona, nem tervezi, hogy ha-
zaköltözik Erdélybe. „Anglia egy sza-
bad ország minden nemzet, minden 
bőrszín számára, és akármennyire 
szeretnék hazaköltözni a férjemmel 
és a két kis barna gyermekemmel, 
nem hiszem, hogy jó ötlet lenne. Saj-
nos a rasszizmust magas szinten mű-
velik a kelet-európai országok” – véli 
a fi atal nő. Virágh Bernadett 
hasonlóképpen vélekedik, 
második otthonának tartja 
Nagy-Britanniát, ahol csalá-
dot alapított. „Nincs tervben 
a hazaköltözés, jelenleg itt 
alakítom az életemet, és itt 
szeretném folytatni. Viszont 
ahogy a mondás is szól: em-
ber tervez…” – fejtette ki Bernadett. 
Ladó Szabolcs elmondta, hogy a 
Brexit és a koronavírus-járvány mi-
att állítólag 1,5 millió kelet-európai 
állampolgár költözött haza, köztük 
nemrégiben a csíkszeredai barátai is, 
arról viszont nem tudott nyilatkozni, 
hogy számára vajon mit hoz a jövő. 
Mindenesetre nem siet haza, 2017-ben 
járt itthon utoljára. Hatházi Szende 
ezzel szemben sokat gondolkozott a 
hazatérésen. „Nagyon szeretnénk ha-
zaköltözni, viszont túlságosan régen 
jöttünk el. Azóta rengeteg minden 
változott otthon is, így kicsit félünk 
az ismerős ismeretlenbe hazaköltöz-
ni. De azt mindenképp szeretnénk, 
hogy a gyerekeink otthon nőjenek fel, 
így a cél a hazaköltözés, bár azt még 
nem tudjuk pontosan, mikor kerül rá 
sor” – vázolta családja terveit Szende.

Nagy-Britanniában alakította ki 
életét számos erdélyi fiatal. 
Kevesen tervezik, hogy 
hazaköltöznek
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S zombat éjjel négyszer is meg-
szólalt a Ro-Alert fi gyelmeztetés 

Maros megyében. A vészhelyzeti 
felügyelőség szombat reggeli tá-
jékoztatása szerint a tűzoltóknak 
Marosvásárhelyen, Szászrégenben, 
Ratosnyán és Dicsőszentmártonban 
kellett a vihar által kicsavart fákat 
eltávolítaniuk: Marosfelfalu és Ma-
rosvécs között 24 fát csavart ki a vi-
har, eltorlaszolva az utat, Ratosnya 

és Andronyásza között pedig 16 fa 
esett rá az úttestre.

Személyi sérülés nem történt

Ugyancsak Ratosnyán két fenyő esett 
rá egy házra, illetve az elektromos 
vezetékre. Palotailván három fa, Ma-
rosbisztrán kettő, Görgényszentimrén, 
Libánfalván és Görgényoroszfaluban, 
valamint az ezeket összekötő útsza-

kaszon 19 fa eltávolításához vonultak 
ki a környék tűzoltói. Nagy pusztítást 
végzett az éjszakai ítéletidő Mezőszent-
andráson, Erdőidecsen, Kásván, Sza-
lárdon, Pálpatakán és Ádá-
moson is. Dan Petru Daniel, 
a Maros megyei tűzoltóság 
szóvivője arról tájékoztatott, 
hogy a viharos időjárás miatt 
31 településen szakadt meg 
az áramszolgáltatás, a kie-
sés 6430 fogyasztót érintett. A 
szolgáltató 34 emberrel dolgozott a 
meghibásodások helyreállításán. Sze-
mélyi sérülések nem történtek – zárta 
a tűzoltóság szóvivője.

Antal Erika

Pusztított a vihar Maros megyében
• Maros megyében a szombati éjszaka folyamán négy al-
kalommal kapott figyelmeztetést a lakosság a szélsőséges 
időjárás miatt, a tűzoltóknak pedig közel száz kicsavart fát 
kellett eltávolítaniuk az utakról, háztetőkről és autókról.

Szinte semmit nem kímélt a jég Lázárfalván
Jégeső pusztított pénteken kora este a Csíkkozmáshoz tartozó Lázár-
falván. Helyenként pingponglabda-nagyságú jegek hulltak, kárt téve a 
mezőgazdasági területeken, házakban és járművekben. Volt, aki azt írta 
a Facebook közösségi oldalon a termésére vonatkozóan, hogy 
„mindene odaveszett”. Szántó László polgármester elmondása 
szerint hét óra körül csapott le a vihar a településre, melynek során 
helyenként asztalitenisz-labda nagyságú jegek hulltak. A mező-
gazdasági területeken lecsupaszította a krumplit, a törökbúzát, 
illetve a répában is kárt tett. A kisebb veteményeseket ugyancsak 
tönkretette, és házakban, autókban is kár keletkezett. Több ingatlan 
tetején beszakította a hullámlemezt, megrongálta a cserepeket, egy 
lakásnak pedig az ablakát is betörte a jég. A szabadban parkoló járművek 
teteje behorpadt, egy autónak pedig a szélvédője is betörött. A lezúduló 
nagy mennyiségű csapadék több pincét elárasztott, és volt, ahol az utak 
széleit is elmosta a víz. A kárfelmérés még folyamatban van, de a polgár-
mester szerint a végösszeg biztosan magas lesz. (Iszlai Katalin)

• RÖVIDEN 

Csíkszék

• A legfrissebb adatok szerint eddig közel egymillió román állampolgár kért tar-
tózkodási engedélyt a Brexitet követően az Egyesült Királyságban. Erdélyből el-
származott magyarokat faggattunk arról, hogyan működik a tartózkodási, illetve 
az állandó letelepedési engedély igénylése a szigetországban, milyen személyes 
tapasztalatok, motivációk vezérelték őket a procedúra kérvényezésére, továbbá 
mennyi esélyt látnak arra, hogy valaha hazaköltözzenek.

Anglia az itthon, Erdély az otthon
Nagyon sok erdélyi magyar tervezi jövőjét a szigetországban a Brexit után




