
Noha más utódállamokban már 
szeptember 9-től kapják a jo-
gosultak az oktatási-nevelési 
tá mogatást, Erdélyben még 
nem kezdték el a támogatá-
sok ki fi zetését. Burus Siklódi 
Bo tond, a támogatás folyósítá-
sával meg  bízott Romániai Ma-
gyar Pe dagógusok Szövetsé-
gének (RMPSZ) elnöke szerint 
szep tember 20. után értékeli 
a magyarországi lebonyolító a 
pályázatokat, ezután értesítik 
az iskolák révén kérelmezőket, 
majd a hónap végén megkezdik 
a bankszámlák nyitását

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A kedvezménytörvény alap-
ján folyósított oktatási-
nevelési támogatásra a 

legtöbb kérelem, mintegy 110 
ezer Erdélyből érkezett.

– Lehet, hogy más határon 
túli magyar kérelmezőknek már 
megkezdték a támogatás folyósí-
tását, Erdélyben még nem került 
erre sor – nyilatkozta a Hargita 
Népe napilapnak Burus Siklódi 
Botond, az RMPSZ elnöke azzal 
a hírrel kapcsolatban, miszerint 
szeptember kilencedikén elkez-
dődött a határon túli magyar ké-
relmezők számára az idei támoga-
tások kifizetése.

Az RMPSZ-elnök Bukarest-
ben tartózkodott, mikor telefo-

non megkerestük, mint mondta, 
éppen az OTP Bank vezetőivel 
készült tárgyalni, ugyanis e ban-
kon keresztül folyósítják majd 
a támogatást a jogosultaknak. 
Ugyanakkor közölte: „Meg kell 
várnunk a Bethlen Gábor Alap 
mellett működő háromtagú bi-
zottságnak a pályázatokra vonat-
kozó értékelését, és majd annak 
függvényében kezdjük el kézbesí-
teni itthon az értesítéseket.”

Burus Siklódi Botond szerint  
az értékelések szeptember 20-a 
körül várhatók, akkor a leghaté-
konyabban, az iskolákon keresz-
tül kézbe adják az értesítéseket, 
és szeptember végén megkezdőd-
hetnek a bankszámlanyitások.
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Tegnap, napfényes reggel. Ünnepélyesnek szánt évnyitó. 
Nevetgélő, rohangáló nebulók a tanoda udvarán, aggódó 
tekintetű szülők, „mi lesz velünk ”ábrázatú pedagógusok. 
Halkan súg ja nekem egyikük: na, aztán rólam is írhatsz 
egy olyant, tudod, mint múltkor a színészről. Meséli, nyá-
ron nem jött össze, de télen, leg feljebb tavasszal, biztosan, 
egészen biztosan…

Elmegy. El akar menni. Két, talán három éve pedagó-
gus, s ha nem segítenék a szülők… Leendője ugyanebben 
a hajóban evez. Ketten egészen biztosan nem tudnának 
megélni. Kiszámolták. Akárcsak a lapunk hasábjain be-
mutatott színész házaspár: a családfő tizenhárom évnyi 
küszködés után hagy csapot-papot, feleséget, gyermeket. 
Thália honi deszkái nyugat-európai kulimunka formá-
jában jelentik számára a világot. Máskülönben nemhogy 
ötről a hatra, egyről sem jutnak a kettőre. Sőt, csak az 
adósság nő félelmetesen, mint esőzés után a belvíz. Nem-
rég adtuk hírül: az udvarhelyi profi tánccsoport oszlopos 
tag ja szintén beadta felmondását. Az okok ugyanazok. 
Pedig egykor tele voltak tervvel, reménységgel… Csakhogy 
hiába akarták ők maguk megtervezni életüket – megtet-
ték ezt mások, megtették ezt népnyúzóink helyettük. Akik 
ügyet sem vetnek arra, hogy ennek a sok-sok fiatalnak a 

léte nem a túlélésről, hanem magáról az életről kellene 
szóljon! Az életről, nem elzálogosított gerincekről, ame-
lyek kiváltására sosem kerül sor, nem többletvállalások-
ról, nem a túlélés kényszerítette sztahanovista munka-
hajszolásról. Apropó: lassan újraértékelődik az emberöl-
tő fogalma is. A mi generációnk egészen biztosan nem él 
annyit, mint nagyapáink, dédnagyanyáink, noha rájuk 
is két kézzel mérte a csapásokat a sors. Az elmúlt évszá-
zadban volt két világháború, hogy mást ne említsünk... 
A mai fiatalok zöme viszont a megélhetés pengevékony 
élén táncolva, nap mint nap világégésszerű stresszben éli 
meg mindennapját, a „ma is eltelt valahogy, de mi lesz 
holnap?” gondolattal hajtja álomra fejét. Csoda-e, hogy 
megsokszorozódott a fiatalon örökre eltávozottak száma, 

csoda-e, hogy két hét leforgása alatt két harmincas és egy 
húszas éveiben járó, szívinfarktusban elhunyt fiatalról 
érkezett gyászhír? Egykor hét vármegyére szóló vissz-
hang ja volt, ha egy ifjú hamarabb költözött a túlvilág-
ra, mint ősei, manapság viszont lassan magától értetődő 
lesz, hogy szülő temet gyermeket. Nyugodtan kijelenthet-
jük: a mi generációnk az első, amelyik kevesebbet él, mint 
a felmenők.

Hiába beszélnek jövőről, gyermekvállalásról, itthon-
maradásról. Megállíthatatlan folyamat a kivándorlás. 
Vádolhatnak hazafiatlansággal, de a tények makacs dol-
gok. S ezek azt mutatják, manapság nehéz, egyre nehezebb 
megélni egy pályakezdőnek, egy fiatalnak, dolgozzon az 
élet bármely területén, legyen tanár vagy kétkezi melós. 
Sok esetben egyenesen lehetetlen.

Nyilván azok a hősök, akik mindezek dacára vállalják 
a kőkemény, sokszor kilátástalan, bántóan alacsony bére-
zésű munkát. Ők nem engedik el magukat, akkor sem, ha 
beüt a ménkű, ha megháromszorozódik az adósság. Nem 
menekülnek önsajnálatba, megoldást keresnek. Mert van 
kiút. Csakhogy egyre többen úgy látják, hogy ez az út kive-
zet ebből az országból.

A szülőföldről.

Kiút
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Megkezdődött az oktatási-nevelési táMogatás folyósítása

Erdélyben szeptember végére 
várhatók az értesítések

Az oktatási-nevelési támogatást az OtP Bank folyósítja majd fotó: mihály lászló

hargitanépe

Robbantottak taplocán. Hatalmas detonációról adott hírt 
lapunknak több taplocai olvasó tegnap délután. Nos, hamar kide-
rült, szerencsére nincs szó semmiféle merényletről vagy balesetről. 
Mindössze egy öreg kéményt bontottak le robbantásos módszerrel 
a szakemberek az Olt Vízügyi Igazgatóság Hargita Megyei Szakasz-
mérnökségének taplocai székházánál. Mint megtudtuk, az idők fo-
lyamán a kémény kiégett, használhatatlanná vált, így lebontása, il-
letve új kémény építése mellett döntöttek. A kivitelező a robbantást 
látta a legcélravezetőbb bontási módszernek. „Zökkenőmentesen 
zajlott minden, s amint látható, senki nem sérült meg, és anyagi kár 
sem keletkezett. Mindössze a használhatatlanná vált kémény dőlt el, 
méghozzá éppen úgy és éppen oda, ahogyan és ahová a robbantók 
tervezték” – vette elejét a további találgatásoknak Darvas János, a 
vízügyi igazgatóság főmérnöke. fotó: hompoth loránd


