
Június 30-án járt le a Szülőföldön 
magyarul elnevezésű oktatási tá-
mogatásra való pályázás határ-
ideje. A szovátai Teleki Oktatási 
Központban most a beérkezett 
pályázatokat ellenőrzik, követke-
zik az elektronikus feldolgozás. 
Olyan kérvényező is akadt, aki 
hamisított dokumentummal pró-
bált támogatáshoz jutni.
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Mintegy 105 ezer pályázat 
érkezett a Teleki Oktatási 
Központ szovátai címére, 

amelyben a magyarul tanuló diákok 
oktatási támogatását kérik. Mivel egy 
pályázati íven az egy családból szár-
mazó több gyereknek együtt kellett 
benyújtani a kérelmet, ez kb. 150 
ezer gyermeket jelent. Márton Zol-
tán irodavezető a Hargita Népének 
elmondta, munkatársai ezekben a 
napokban ellenőrzik a pályázatokat, 

és válogatják ki azokat, amelyek hi-
ánypótlásra szorulnak. Ugyanakkor 
kísérleti szinten megkezdték az elekt-
ronikus feldolgozást is. 

Az ellenőrzés során kiválogatják 
azokat a pályázatokat is, amelyeket 
nem javasolnak támogatásra. Sok 
olyan pályázat érkezett ugyanis, 
amelyben 19. életévét betöltött diák 
után kérnek támogatást. Márton 
Zoltán szerint ezek esetében egyéni 
elbírálás alapján javasolják majd a 
támogatást. A törvény ugyanis úgy 
szól, hogy a 18. évét be nem töltött 
diákok után lehet kérni az oktatási 
támogatást, azonban romániai diá-
kok esetében a törvény szellemét kell 
betartani, hiszen sok az olyan diák, 
aki a középiskola tizenkettedik osz-
tályában már betöltötte 19. évét. „Az 
egyéni elbírálás után egyenként ellen-
őrizzük a 19 évesnél idősebb diákok 
kérelmeit, és aki valóban jogosult a 
támogatásra, meg fogja azt kapni” – 
tájékoztatott Márton Zoltán.

Az ellenőrzés során találtak ha-
mis iskolalátogatási igazolványokat, 
beküldőiket természetesen kizárják 
a támogatásból. Az iroda munkatár-
sainak az is gondot okoz, hogy van-
nak, akik a gyerek eredeti születési 
bizonyítványát küldték be. Az eredeti 
iratokat természetesen visszajuttatják 
tulajdonosaiknak, de ez időt igényel. 

Az adatfeldolgozáshoz szük-
séges számítógépek megérkeztek 
a Teleki Oktatási Központba, így 
a pályázatok ellenőrzése után kez-
dődik az elektronikus feldolgozás. 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
ígérete szerint szeptember 9-én bí-
rálják el a problémamentes pályá-
zatokat, utána kezdődik a kifizetés. 
Az egyéni elbírálás alá eső pályáza-
tokat csak az ősz folyamán tudják 
ellenőrizni, de a jogosnak talált 
kérelmek benyújtóit is év végéig 
szeretnék támogatásban részesíte-
ni – tájékoztatott Márton Zoltán 
irodavezető. 
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A hír akár egymondatos is lehetne: a felcsíki települések közös 
derítőállomást építenek, Madaras határában, az önkormányza
tok példás összefogásából születő létesítmény 25 ezer ember kiszol
gálására lesz alkalmas. Kicsit mégis bővebben elemezném a derítő
állomás hasznosságát, a jelenlegi helyzetet. A tiszta víz évszázada 
következik – hallhatjuk egyre gyakrabban. A kijelentés lassacskán 
közhellyé vált, politikusok, környezetvédők, közgazdasági elemzők 
ezzel rágják jó ideje csipkésre a füleket. Az állítás igazsága egyértel
mű, hiszen kőolaj nélkül lehet élni, de víz nélkül nem. Az emberi 
természetet ismerve nem lep meg, noha mindenki tisztában van az 
életet adó elem fontosságával, mégis gátlástalanul, felfoghatatlan 
nemtörődömséggel változtatjuk szennyvízcsatornává a folyóvize
ket, de nem csak, hiszen a szakemberek nem győzik eleget kongat
ni a vészharangot, hogy a mélységi rétegek is egyre fertőzöttebbek. 
Olyan ez, mintha a hegymászó vagdalná a szakadék felett a sa
ját biztonsági kötelét. A falvak legtöbbjében ma már alig létezik 
fürdőszoba nélküli lakóház, a szennyvíz az udvar valamelyik sar
kában levő emésztőgödörbe kerül. Ezzel nem lenne gond, hiszen 
ha megtelik a medence, a gazda hívja a szippantós autót, az pedig 
elszállítja valamelyik derítőállomáshoz a piszkos vizet. A rendszer 
azonban ritkán működik, egyrészt mert a legtöbb emésztőgödör 
olyan jó „sumákemberesen” van megépítve, hogy a lehető legke
vesebbszer kelljen jönnie a szippantónak, hiszen köztudott, nem 

olcsó mulatság. Másrészt pedig láttunk a bűzlő tartalmat nemes 
egyszerűséggel a folyóba ürítő szippantóautót. A legtöbb emésztőgö
dör fala kőből vagy lyukacsos betonelemből épült, a cél, hogy minél 
több vizet elnyeljen a talaj. Azzal, hogy egy ilyen gödör az egész 
utcaszer kútjainak vizét változtathatja ihatatlanná, vagy a telepü
lésen átcsordogáló patak élővilága látja a kárát, kevesen törődnek. 
Nem beszélve azokról a patak menti házakról, ahonnan egyenesen 
a folyóvízbe vezették a vécélefolyót. „Sze’ a szomszédba es így van, 
mé kéne én másképpen csináljam?” – kérdeznek vissza, ha valaki 
csóválja a fejét egyegy ilyen „ügyeskedés” láttán. Mert egy a lényeg: 
a portáról tűnjön el a kakszi, mindegy hová. A partizánmentalitás 
szerint a kapun kívül már más dolga megküzdeni a szennyezés
sel. A polgármesteré, a vízügyieké, a környezetvédőké, akárkié, de 
világért sem azé, akitől a mocsok tulajdonképpen ered. Egy lapát 
ganét átdobni a szomszédba nagy galibát válthat ki, nemcsak élet

re szóló harag, de emberhalál is megesett már ilyesmiért. A patak 
viszont a senkié, oda lehet üríteni a szemetet, az elviszi valahová. 
Elég például szemügyre venni a Somlyópatakát. Alig néhány ki
lométert tesz meg a szerencsétlen folyóvíz a forrásától az Oltig, de 
már a kegytemplom körül bűzlik a meder. Mutogatni sem lehet 
másfelé, hiszen a Somlyópatakának partján tisztességes székely 
családok házai állnak, amelyeket becsületes, munkabíró és értelmes 
emberek laknak. Mégis három kilométer alatt szennyvízcsatorná
vá válik a patak. Az említett példa nem egyedi és elszigetelt eset, ka
pásból száz ehhez hasonlót lehetne felsorolni. A felszíni élővizekbe 
vagy a talajba engedett szennylé pedig a kutakból köszön vissza, 
egyre több az emberi fogyasztásra alkalmatlan vizű kút, becsü
lettel meg kell klórozni fertőtlenítés céljából az ivóvizeket. Em
beri egészséget veszélyeztetnek tehát, nemcsak arról van szó, hogy 
néhány béka meg kérészkedvelő biológus siránkozik a tönkretett 
vizes élőhelyek miatt. A felvázolt helyzetkép, gondolom, senki 
számára nem titok, mégsem próbálnak véget vetni az áldatlan 
állapotnak sem a szennyezés okozói, sem pedig a szakhatóságok. 
Ezért ünnep minden új szennyvíztisztító állomás, kicsit újjászü
letik a remény, hátha még az unokáink is tiszta vizet kóstolhatnak 
a desztillált ganyélé helyett.

Mit isznak az unokák?
       NézőpoNt n Hompoth Loránd
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Ősszel megkezdik a kifizetést

Kisdiákok tanórán. Körülbelül 150 ezer magyarul tanuló diák igényel oktatási-nevelési támogatást fotó: mti

hirdeTÉs

Elindultak kerékpárral Ausztriába. Elsőként járja be biciklivel 
teljes egészében a Mária utat az a 11 kerékpáros, aki tegnap reggel indult el 
a csíksomlyói kegytemplom elől az ausztriai Mariazellbe. A Gyulafehérvári 
Caritas szervezte zarándoklathoz az előzetes bejelentkezések szerint több 
százan csatlakoznak majd rövidebb-hosszabb távon, tegnap máris több hely-
béli biciklis kísérte el őket a város széléig, illetve a tolvajosi Hármas-keresztig. 
A zarándokok 18 nap alatt több mint 1300 kilométert tesznek meg a Mária 
úton több Mária-kegyhelyet érintve Erdélyben, Magyarországon és Auszt-
riában. A Mária út Mariazelltől Magyarországon keresztül Csíksomlyóig 
vezet, távlatosan az észak–déli irányú Czeştochowa–Međjugorje-vonal ki-
alakítása is része a Mária út ideának, s ezzel egységes, Közép-Európát lefedő 
vallásos turizmus-attrakcióval lehet majd hívni és várni a világ spiritualitást 
is kereső turistáit, zarándokait. Gyalogos- és kerékpáros-útjaival hét orszá-
got köt össze, és útvonalváltozataival együtt egységes hálózatot alkot. Az 
útvonal alapvetően a Szűz Máriához kapcsolódó kegyhelyeket, emlékeket 
érinti, teljes hosszában több ezer kilométer hosszúságban, de ehhez kapcso-
lódva minden történelmi, vallási, kulturális, természeti vagy épített értékre 
ráirányítja az érdeklődők figyelmét. 


