
Térítésmentesen biztosítja az 
OTP Bank a bankkártyát mind-
azok számára, akik jogosultak a 
magyar állam által nyújtott ok-
tatási-nevelési támogatásra, az 
összeget ugyanis az OTP Bank-

ban nyitott folyószámlára utal-
ják. Amint a bank közleményéből 
kiderül, az OTP Bank a támoga-
tottak részére a támogatás felvé-
telét és a bankszámla fenntartá-
sát térítésmentesen biztosítja.

HN-információ

A Bethlen Gábor Alap Zrt. 
és az OTP Bank közötti 
megállapodás értelmében 

a Szülőföldön magyarul pályázat 
nyerteseinek folyósított támoga-
tás kézbesítése kizárólag az OTP 
Bank leányvállalatainak közre-
működésével, az adott bankok-
nál nyitott folyószámlákra törté-
nő átutalással, illetve a hozzájuk 
tartozó bankkártyákkal történik 
– áll az OTP Bank Románia által 
szerkesztőségünkbe is eljuttatott 
közleményben.

Az OTP Bank Románia min-
den érintettnek térítésmentesen 
nyitja meg és havi fenntartási díj 
nélkül vezeti a pályázati támo-
gatást elnyerő személyek nevére 
nyitott folyószámlákat. Az in-
gyenes számlafenntartás a szám-
la bezárásáig érvényes, amelyet 
kizárólag a számlatulajdonos 
kezdeményezhet. A folyószámla 
a továbbiakban szintén számla-
vezetési díj nélkül általános céllal 
használható bármilyen törvényes 
banki művelethez. Ugyancsak 
térítésmentesen bocsátja ki és 
üzemelteti a számlához csatolt 
MasterCard típusú betéti bank-
kártyát is.

A pályázaton megítélt összeg 
ingyenes felvétele mellett a szám-
la általános további használata 
esetén minden hónapban az első 
két készpénzfelvétel díjmentes. 

A pályázatban sikeresen részt 
vevők értesítése párhuzamosan 
két formában történik:

1.) Az OTP Bank Románia 
által, elektronikus postán kül-
dött, személyre szóló értesítése-
ken keresztül (azok számára, akik 
e-mail-elérhetőséget is feltüntet-

tek a pályázati adatlapjukon). Az 
e-mailek kézbesítésének folya-
mata országos szinten szeptem-
ber 15-én kezdődött, és mintegy 
11 500 kérelmezőt érint az első 
szakaszban;

2.) A Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége (RMPSZ) 
által küldött nyomtatott értesí-
tőkön keresztül, amelyek kézbe-
sítése a tervek szerint szeptember 
19-e után kezdődik.

Mindkét esetben az értesí-
tés tartalmazza a pályázó nevét, 
a bankkártya átvételére szolgáló 
OTP-bankfiók pontos címét, il-
letve az átvételre javasolt időpon-
tot. A bankkártyát kizárólag az 
értesítésben szereplő, pályázatot 
benyújtó személy veheti át. Fon-
tos, hogy a kérelmező érvényes 
személyi igazolvánnyal rendelkez-
zen, és ennek egy fénymásolatát is 
magával hozza.
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Golyóztak egyet az urak a parlamentben, méghozzá a 
képviselők és szenátorok együttes ülésén. Addig dobigálták 
azokat a fránya titkosszavazati golyókat az urnába, amíg 
a játék végére az ország gazdagabb lett egy minisztérium-
mal, élén egy magát technokratának nevező miniszterrel. 
A nemzetgazdaság számára nélkülözhetetlen vala az új, 
az európai külkereskedelemmel foglalkozó tárca, állítják a 
hatalom berkeiből, hiszen amint munkához láthat a mi-
niszter, úgy fog ja lapátolni haza az EU-s alapokat, hogy 
öröm lesz azt nézni. Előlegezzük meg a bizalmat, tegyük 
fel, hogy a mindig a nyers valóságot kimondó, soha sem 
szépítő-torzító politikai nagyágyúk újfent igazat mond-
tak. Higgyük el, éppen ez hiányzott: jólétünk biztosítéka 
egy újabb minisztérium a teljes apparátussal, a takarító-
nőtől a tárcavezetőig. Akkor is megkérdezném, hogy tessék 
mondani, miért kellett várni erre mostanáig? Hiszen az a 
szomorú igazság, hogy igencsak hadilábon állunk az eu-
rópai pénzek lehívásával, már évekkel ezelőtt ismert volt. 
Az okait is elmondták jó párszor: többek között azt, hogy 
európai módi után kellett volna igazítani az ország intéz-
ményrendszerét, a jogszabályokat. Mert az EU szabályo-
zói – bár határozott irányvonalat jelölnek – ugyan nem 
kötelezőek, de olyanok, mint amikor az izzadó melósnak 
nem parancsol a főnöke, hanem „szépen kéri”. A kérés meg-
tagadása esetén biztosan nem lesz közelebbről fizetéseme-
lés. Az országnak pedig nem lesz európai pénz. Azt is kicsit 

furcsállom a saját kisemberi logikámmal, hogy előbb meg-
született az új tárca, hozzárendelték a minisztert, és majd 
később, ha minden jól megy, hát hamarosan megszületik 
a sikeres tevékenységhez szükséges jogi keret, amely – mint 
állították – pontosan körülhatárolja az intézmény hatás-
körét. Addig, amíg a cím mellé a hozzárendelt hatalom 
is megérkezik, paragrafusokba szedve, lehet zsebre dugott 
kézzel vakarózni. Az új miniszterről tegnapig azt tudtuk, 
hogy sokat forgott európai körökben, és szakemberként 
érti a dolgát. A parlamenti haccacárét követően immár 
az is sejthető, hogy nem lesznek felhőtlenek a családi ösz-
szejövetelek Orbanéknál, hiszen egy exminiszter, jelenlegi 
ellenzéki politikus, és egy, a barikád teljesen másik olda-
lán álló, aktív tárcavezető kellene együtt, jó testvérekhez 
méltóan felszelje az ünnepi tortát. A faramuci helyzetet 
ki is használták a sajtóhiénák, ha jó ideje elfelejtették a li-
berális Ludovic Orban személyét, tegnap csapatostól estek 

neki szegénynek a húzós kérdéssel: Mire szavaz? A báty-
ja miniszterségére, avagy a saját politikai elvei alapján 
ellene? Az élet, s az ellenzéki frakció megoldotta végül a 
kérdést: testületileg tartózkodtak. Fel is rótta nekik a mi-
niszterelnök, az ügy végére pontot tevő beszédében elsírta, 
hogy ő Európa egyetlen sorsüldözött kormányfője, akinek 
egyik kezdeményezését sem szavazta meg az ellenzék, hiá-
ba alkotott bármekkorát a nemzet érdekében. A fenti tény 
egyébként mindkét tábort minősíti. Személyi ellentétekbe, 
elmérgesedő vitákba torkollt a legtöbb parlamenti szócsa-
ta. Még szomorúbb, hogy senki nem a saját válságmegoldó 
javaslatai, ötletei mellett, logikusan és megtámadhatatla-
nul érvelve szállt vitába, hanem a gonosz anyós stílusában 
azzal a nem titkolt céllal, hogy bebizonyítsa, a másik a 
hülye, és mit hogyan nem lehet megcsinálni. A kiegyezést, 
a konszenzust tessék inkább a ká betűnél keresni a lexikon-
ban, mert a parlamentben olyan egyelőre nem várható. 
Lett ellenben egy európai miniszterünk, és ne búsuljon sen-
ki, mert neki köszönhetően ezután úgy fog dőlni az uniós 
pénz, hogy csak na. Legalábbis ezt ígérték.
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