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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Az eddigi 180 lejről 250-re nő a 
hátrányos helyzetű középis-
kolai diákoknak járó szociá-

lis ösztöndíj (románul bani de liceu) 
értéke az új tanévtől. Az oktatási 
minisztérium javaslatára elfogadott 
kormányhatározatba foglalt összes 
feltétel betartása esetén az új tanév-
től minden jogosult havonta 250 lejt 
kap az eddigi 180 helyett az oktatás 

teljes időszakában. Az új szabályo-
zás értelmében nő a jövedelmi kü-
szöb felső értéke is, amely alapján 
a szociális ösztöndíjat megítélik. Így 
tehát többen kaphatják meg a támo-
gatást, mint korábban. Mostanáig a 
kérelmező családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladhatta meg 
a 150 lejt, ezt az értéket most 500 
lejre emelte a kormány. Az intézke-
désre a bruttó minimálbér 1900 lejre 
emelése miatt volt szükség – jelen-
tette be a határozat elfogadását kö-
vetően Nela Barbu kormányszóvivő.

„Reméljük, ösztönözni 
fogja őket”

A feltételekben meghatározott jö-
vedelmi küszöb megemelésével 
az előző évekhez képest idén va-
lószínűleg többen kaphatják meg 
a támogatást Hargita megyében 
– véli Görbe Péter Hargita megyei 
főtanfelügyelő. A jövedelmi küszö-
böt hosszú évek óta nem módosí-
tották, feltételezhetően ez a fő oka 
annak, hogy az évekkel ezelőtti né-
hány ezerről mára néhány százra 
csökkent az ösztöndíjra jogosultak 
száma Hargita megyében: számuk 
a 2017–2018-as tanévben kevesebb 
mint 400 volt. A főtanfelügyelő 
reméli, hogy a megemelt értékű tá-
mogatás valamelyest csökkenti az 
iskolaelhagyást, jóllehet a 250 lej 
nem egy jelentős összeg. „Remél-
jük, ha nem is nagy arányban, de 
kicsit ösztönözni fogja őket, hogy 

járjanak iskolába” – fogalmazott. 
Túlzott reményeket azonban nem 
fűznek a juttatás hatásához, hi-
szen – mint arról beszámolt – van 
olyan szakiskolai osztály, amely-
ben tavaly még tizenöten voltak, 
de iskolakezdésre négyen marad-
tak, és a hollétükre vonatkozó 
kérdésre arról tájékoztatták, hogy 
elmentek külföldre dolgozni, nem 
érdekli őket az iskola. „Tanköteles, 
de ha elment külföldre, mit tudunk 
csinálni?” – tette fel a kérdést Gör-
be Péter. 

A szociális ösztöndíjat egyéb-
ként szabadon elkölthetik az arra 
jogosult diákok, elméletileg ugyan 
tanszerek vásárlására vagy az is-
koláztatásukkal kapcsolatos költ-
ségekre kellene fordítaniuk, de ezt 
nem ellenőrzik. A sok igazolatlan 
hiányzás vagy a rossz magaviseleti 
jegy viszont a támogatás megvoná-
sát eredményezi.

Több középiskolás kaphat támogatást
Remélik, a megnövelt szociális ösztöndíj valamelyest mérsékli az iskolaelhagyást

• Közel harminc százalékkal nő az új tanévtől a nehéz 
anyagi helyzetben élő középiskolások által igényel-
hető szociális ösztöndíj értéke, és a jogosultságot 
meghatározó jövedelmi küszöb felső értéke is. Utóbbit 
hosszú évek óta nem módosították, így mára több 
ezerről néhány százra zsugorodott a jogosultak száma 
Hargita megyében.

Az eddiginél 70 lejjel nagyobb 
havi támogatást kapnak a 
szociális ösztöndíjra jogosult 
diákok

▾   ILLUSZTRÁCIÓ:  PÁL ÁRPÁD

Utódnyugdíjasok 
figyelmébe

Felfüggesztheti az utódnyugdíj 
folyósítását a Hargita Megyei 
Nyugdíjpénztár, amennyiben a 
16. életévüket betöltő utód-
nyugdíjasok szeptember 25-éig 
nem nyújtják be a szükséges 
iskolai igazolásokat, illetve az 
egyetemisták a saját felelős-
ségű nyilatkozatokat az intéz-
ményhez. A Hargita Megyei 
Nyugdíjpénztár közleményben 
hívja fel az utódnyugdíjasok 
figyelmét, hogy módosult az 
iskolalátogatási igazolások 
letételének határideje, így 
idén szeptember 25-éig kell a 
szükséges dokumentumokat 
benyújtaniuk a jogosultaknak. 
„A 16. életévüket betöltött 
utódnyugdíjas gyermekek köte-
lesek iskolalátogatási igazolást 
bemutatni a megyei nyugdíj-
pénztárnál a nyugdíj további fo-
lyósításának érdekében. Az iga-
zolást már szeptember 25-éig 
el kell juttatni a Hargita Megyei 
Nyugdíjpénztárhoz. Amennyi-
ben az érintettek nem mutatnak 
be iskolalátogatási igazolást 
a 2018–2019-es tanévre 
vonatkozóan, a nyugdíj további 
folyósítását intézményünk 
felfüggeszti. Az egyetemista 
utódnyugdíjasoknak szeptem-
ber 25-éig egy saját felelősségű 
nyilatkozatot kell benyújtaniuk, 
amelyben kijelentik, hogy egye-
temi tanulmányokat folytatnak 
a 2018–2019-es tanévben. To-
vábbá október 25-éig kötelesek 
a felsőfokú tanintézmény által 
kiállított igazolást bemutatni. 
A saját felelősségű nyilatkozat, 
valamint a beiskolázásról szóló 
igazolás hiánya maga után 
vonja a nyugdíj folyósításának 
felfüggesztését” – áll a közle-
ményben. A szükséges iratokat 
személyesen lehet letenni a 
Hargita Megyei Nyugdíjpénz-
tárnál, vagy elküldhető postai 
úton a Csíkszereda, Kossuth 
Lajos utca. 94 szám, Hargita 
megye postacímre.
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Véleménye van? 
Ossza meg velünk!
Küldje el a mellékelt telefonszámra 
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