
OTP-bankkártyával a zsebében 
több család várja hónapok óta 
az oktatási-nevelési támogatás 
folyósítását. A Bethlen Gábor 
Alap azt ígéri, idén minden jo-
gosultnak átutalják a pénzt.
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Többen érdeklődtek szer-
kesztőségünkben az ok-
tatási-nevelési támoga-

tás folyósításáról. Miután még 
szeptember közepén értesítést 
kaptak az OTP Banktól, hogy 
készíttessék el a támogatás felve-
véséhez szükséges bankkártyát, 
azóta is hiába próbálkoznak az 
automatáknál, a számlájukon 
nem jelent meg a támogatás ösz-
szege. 

Kérdésünkre Burus Siklódi 
Botond, az oktatási-nevelési tá-
mogatásra kiírt pályázat lebo-
nyolításával megbízott Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek elnöke elmondta, hogy azon 
családok számlájára, akik a pe-
dagógusszövetség értesítése nyo-
mán készíttették el a bankkártyát, 
idejében megtörtént az átutalás, 
és várható, hogy a közeljövőben 
döntés születik a további kérel-
mek jóváhagyásáról is.

Érdeklődésünkre az OTP 
Bank illetékese arról tájékozta-
tott, hogy a Bethlen Gábor Alap 
és az OTP Bank együttműkö-
dése keretében kiállították a vár-
hatóan támogatást kapó szülők 
nevére a bankkártyát, és erről a 
bank értesítette is a tulajdonosok 
egy részét. Annak, hogy az átuta-
lás megtörténjen, az a feltétele, 
hogy a tulajdonosok átvegyék a 
kártyát. Az OTP Bank a hama-
rosan még mintegy 25 ezer szülő 
számára postázza a bankkártya át-
vételére szóló felkérést, ami nem 
jelenti viszont azt, hogy a kártya 
átvétele utáni pénteken megtör-
ténik az átutalás. Az első döntés-
körben jóváhagyott pályázatokra 
különben folyamatosan érkeznek 
a pénzösszegek.

Burus Siklódi Botond RM-
PSZ-elnök szerint az oktatási-ne-
velési támogatást folyósító Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. bizto-
sítja a jogosultakat, hogy még ez 
év folyamán mindenki megkapja 
a pénzt. A budapesti döntést kö-
vetően az RMPSZ is postázza 
az értesítéseket, ezek kézbevéte-
le után vehetik fel a bankkártya 
tulajdonosok a magyar oktatási 
intézménybe járó gyermekek szá-
mára a támogatás összegét.
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Körkép
társadalom

Évszakokról álmodozom. Főleg nyárról és télről, hisz 
azt sem tudom, mikor volt utoljára Nagy Könyvben leírt, 
nappal forró, éjszaka kiadós esővel enyhített nyarunk, majd 
mindent beborító, ropogós fehér telünk. Talán gyermekko-
romban – vagy csak ezek az emlékek is megszépültek, mint 
a házi csoki íze és megannyi más? Nem nosztalgiázom, ám 
azt hiszem, megérne egy felmérést, hogy az évszakok kima-
radása hogyan hat ránk, emberekre, hisz azt tudjuk, az ál-
latok és a növényzet nehezen viseli a közel angolosra forduló 
kis világunkat, amelynek pillanatai számomra egyre jobban 
összefolynak. Az utóbbi években úgy átléptem a nyár és az 
ősz határán, hogy csak a gyárkémények füstölgéséből vettem 
észre: tél van. Nem igyekszem összeesküvés-elméleteket gyár-
tani, van belőlük bőven, de mintha mi is változnánk, mint-
ha belőlünk is fokozatosan eltűnne, kimaradna egy-két alap-
vető, meghatározó emberi tulajdonság, mintha szép lassan 
elveszítenénk „melegvérünket”, kedélyességünket, indulatos, 
lobbanékony, forrófejű voltunkat, vagyis minden olyan je-
gyünket, melyek korábban egy idegen számára arra enged-
tek következtetni, hogy ezek az emberek valahonnan innen, 
a kontinens jobbközép szegletéből származnak. Meredeken 
hangzik, badarságnak is titulálhatják, ám egy kis önvizs-

gálatot követően talán igazat adnak nekem. Az évszakok 
arra voltak jók, hogy formában tartottak, ritmust és ütemet 
diktáltak a mindennapokhoz. Megmondták, mikor kell teát 
inni, mikor sört, mikor van ideje a magashegyi kirándulá-
soknak, és mikor alkalmas a pillanat egy könyvvel magunk-
ra húzni a világot. Most még eső sincsen, az is odalett, és már 
az is hiányzik. Kimaradt a mondatkészletünkből az „ítélet-
idő van, dézsából öntik, a kutyát sem vinném ki” frázis, és 
azt sem használhatjuk már, hogy „gyere, szánkázzunk egyet 
a Budvár oldalában” – nem azért, mert kiöregedtünk az 
ilyenfajta mókákból vagy mert magánterület. 

Nem is fontosak az évszakok – mondhatják, hisz vannak 
vagy nincsenek, több pénzünk nem lesz, ám állítom, boldo-
gabbak és egészségesebbek lennénk. Boldogabbak, mert egy 

váltás, bármilyen is legyen az, mindig az újdonság erejével 
hat, és egészségesebbek – ez már tudományosan bizonyított –, 
hisz ha idejében jön a hideg, már a klasszikus ősz végén oda 
lesznek a vírusok. 

Úgy látom, lassan mi is beleépülünk az évszaktalanságba, 
ha tetszik, egysíkúak leszünk, és nem tudunk mit kezdeni az 
új állapottal, így fásultság, egykedvűség, levertség, lehangoltság 
lesz a jellemzőnk, a közöny pedig a legjobb barátunk. Kihűl 
bennünk a „melegvér”, persze nem voltunk soha eléggé latinok, 
de angolok sem. Mindez nem azt jelenti, hogy hidegvérűek le-
szünk, hisz ahhoz genetikailag egy kis megfontoltságot és bátor-
ságot (nem forrófejűséget!) is belénk kellett volna kódolni, sőt, 
azt sem jelenti, hogy kékvérűekké válunk, ehhez ugyanis nem 
vagyunk eléggé nagyvilágiak, sőt, szó szerint túlságosan föld-
hözragadtak vagyunk.

Vivaldit hallgatok, de ez nem elég, vissza akarom kapni 
a négy évszakot, hadd rendezzék bioritmusomat. Ciklusokat, 
változatosságot, pezsgést várok a természettől, játsszon nekem 
öröknyarat, majd mindig telet, aztán sivatagot, trópusokat, rü-
gyező szilvafákat, és újból jöhet a zimankós, csikorgó tél, amely-
ből sosem elég. Mindegy, csak váltson, járjon az idő, elég volt az 
évszaktalanságból.

Évszakokat akarok 
    NézőpoNt n Máthé László Ferenc
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Azt ígérik,
idén lesz pénz

Magyar állami kitüntetést vett át Lászlófy Pál. Oktató-ne-
velő munkájáért és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 
tiszteletbeli elnökeként a magyar nyelvű oktatásért végzett tevékeny-
ségéért Lászlófy Pált a Köztársaság Elnökének Érdemérme kitünte-
tésben részesítette Schmitt Pál magyar államfő. A rangos kitüntetést 
csütörtökön adták át a budapesti Sándor-palotában. Kiss Norbert, a 
Köztársasági Elnöki Hivatal társadalmi kapcsolatokért felelős hivatal-
vezetője a kitüntetés átadásakor úgy fogalmazott, Lászlófy Pálnak nem-
zedékek hálásak tisztességéért, figyelméért, emberségéért. fotó: mti


