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HÉT ÉV UTÁN EMELTE MEG A KORMÁNY A HATÁRÉRTÉKET, AMELY ALATT ANYAGI SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK

Nőtt a fűtéstámogatásra jogosultak köre
A minimálnyugdíjból élők is részesülhetnek most már fűtéstámogatásban, miután a kormány
615 lejről 750 lejre emelte az egy
főre eső jövedelmet, ami alatt
igényelhető a szubvenció.
» BÍRÓ BLANKA

A

kormány hét év után megnövelte a fűtéstámogatásra jogosultak jövedelmének felső
határértékét. Az adótörvénykönyvet
módosító 114-es számú sürgősségi
kormányrendeletbe belefoglalták,
hogy a támogatásban azok a háztartások részesülhetnek, amelyekben
az egy főre eső nettó havi jövedelem

nem haladja meg a 750 lejt, a módosítás előtt ez a felső határ 615 lej volt.
A határértéket 135 lejjel növelő rendelet januártól lépett hatályba.
Ez az intézkedés elsősorban a
szavatolt minimálnyugdíjból élőknek kedvez, hiszen ez havi 640 lej,
így korábban ez a réteg nem került
be a támogatottak körébe, januártól viszont már ők is igényelhetik a
támogatást – mutatott rá a Krónika
megkeresésére Tankó Vilmos, a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal
szociális igazgatóságának vezetője.
Felhívta egyúttal a figyelmet arra
is, hogy a szubvenció értéke nem
változott. Az odaítélt támogatások
– az összeg nagyságát tekintve – hét
kategóriába sorolhatóak az igénylő

személyek nettó havi jövedelme szerint. Például, ha egy háztartásban
az egy főre eső nettó jövedelem 155
lej, akkor gázfűtés esetén 262 lej, fával fűtés esetében pedig 54 lej értékben kaphatnak pótlékot. Amennyiben a személyek jövedelme a felső
érték felé közelít, a támogatás értéke
20 lej lehet. Tehát akik a módosítás
nyomán kerültek be a kedvezményezettek körébe legtöbb húszlejes
fűtéspótlékra számíthatnak.
A fűtéstámogatás amúgy legtöbb
öt hónapra igényelhető november
és március között, vagyis aki most
január 20-ig benyújtja az igénylést,
még három hónapig megkaphatja. Tankó Vilmos kifejtette, február–március hónapban is kérhető a

pótlék, de visszamenőleg nem jár,
tehát akkor már csak azokra a hónapokra folyósítják.
Mint ismeretes, a kormány
legutóbb 2011-ben szabályozta
a fűtéstámogatás odaítélésének
feltételeit, akkor 615 lej volt a minimálbér. Ezt az értéket hét évig
nem módosították, így minden
évben csökkent a jogosultak száma. Évekkel ezelőtt például Sepsiszentgyörgyön még 8000 család
kapott fűtéspótlékot, ebben a fűtési idényben, a módosítás előtt 398
családnak hagyták jóvá a szubvenciót. Most a határérték 750
lejre emelésével a friss számítások
szerint további 100-150-nel nőhet
a jogosultak száma.

»

Ez az intézkedés elsősorban a szavatolt
minimális nyugdíjból élőknek
kedvez, hiszen
ez havi 640 lej,
így korábban ez
a réteg nem került be a támogatottak körébe.

Potápi: a kormány fontos feladata az összetartozás erősítése
» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

magyar kormánynak fontos
feladata, hogy a nemzeti öszszetartozás érzését erősítse minden
magyar között, éljenek a Kárpát-medencében vagy a világ bármely táján
– jelentette ki a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára tegnap Bonyhádon, a madéfalvi
veszedelem 255. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.
Potápi Árpád János a Tolna megyei
település székely emlékparkjában
tartott megemlékezésen hozzátette:
a kormány mindent megtesz annak
érdekében, hogy aki meg akarja tartani magyar identitását, az megtehesse, és mindenki meg tudjon maradni magyarnak.
„Mindent megteszünk annak érdekében is, hogy a székelyföldi települések megvalósíthassák céljaikat”
– fogalmazott, megemlítve, hogy
a kormány közbenjárásának is köszönhetően újították fel az 1764-es
Siculicidium madéfalvi emlékművét,
mellette pedig új kápolnát avattak.
Csibi József, Madéfalva RMDSZ-es
polgármestere a vérengzés előzményeként felidézte, 1761–62-ben Mária
Terézia elrendelte, hogy Székelyföldön szerveződjön határőrség önerőből császári parancsnokság alatt.
A székelyek évszázadokon keresztül
saját hadsereggel védték a magyar
határokat, így az intézkedést az ősi
székely jogok elleni merényletnek tekintették. „Ma nem a határvédelem a

A Siculicidiumra emlékeztek Bonyhádon. Potápi Árpád János az identitás megőrzéséhez ígért támogatást

feladatunk, hanem az, hogy igyekezzünk jól működő helyi gazdaságot
felépíteni, és megőrizzük településünket az elnéptelenedéstől. Harcolunk a ma meglévő jogainkért, hatásköreinkért, önálló gondolkodásunk
megtartásáért” – fogalmazott a székely elöljáró, hozzátéve, tapasztalják
hatásköreik folyamatos elvonását.
„A településtől, a régiótól az állam-
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igazgatás, attól pedig a nemzetek
felett ítélkező Európai Unió próbál
meg elvenni jogköröket. Ma az erdélyi magyarság és székelyföld akarata,
hogy az Európai Unió a Minority
SafePack elnevezésű kezdeményezésünket felkarolja, és jogszabályokat dolgozzon ki az őshonos európai
kisebbségek védelme érdekében”
– jelentette ki. A székelyföldi telepü-
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» „Mindent

megteszünk annak érdekében is,
hogy a székelyföldi települések
megvalósíthassák
céljaikat” – fogalmazott Potápi
Árpád János.

Tudósítók:
BíróBlanka
(Sepsiszentgyörgy–0733–969681),
SzucherErvin
(Marosvásárhely–0726–720403),
Vásárhelyi-NyemecRéka
(Nagyvárad–0726–720292)
Olvasószerkesztő: JakabMárta
Előfizetési lehetőségek nálunk:

ügyfélszolgálatainkon; újságos standjainkon (Csíkszereda, Székelyudvarhely); saját terjesztési hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki partnerboltjainkban,
online (www.kronika.ro/elofizetes/csomagajanlat)

FACEBOOK/NEMZETPOLITIKAI
FOTÓ:
ÁLLAMTITKÁRSÁG

A

lés polgármestere úgy fogalmazott:
a 2019-es európai parlamenti választásokon a Kárpát-medence magyar
közössége „felelőssé válik ezért a földért, ezért nemzeti tartással bíró képviseletet kell küldenünk Brüsszelbe”.
A Bukovinai Székelyek Országos
Szövetsége húsz éve emlékezik meg
a madéfalvi veszedelemről; 1764. január 7-én az osztrák katonaság több
száz, a határőrsorozás ellen tiltakozó
csíki székelyt mészárolt le a székely
községben. A támadásnak hivatalos
jelentések szerint kétszáz, más adatok szerint négyszáz áldozata volt,
köztük nők és gyerekek. A katonai
fellépés megtörte a székelyek ellenállását, a vérengzés után indult meg
a székelyek tömeges kivándorlása
Moldvába, ahol csángók fogadták
be őket. Nagy részük tíz év elteltével
Bukovinában telepedett le. Közülük
1941-ben 4500-an román–magyar
egyezmény alapján áttelepültek
Bácskába, ahonnan 1944-ben ismét
menekülniük kellett.
Magyarországon a második világháború után kitelepített németek
helyén, a Balaton-felvidéken, Tolna
és Baranya megyei falvakban találtak
új otthonra. A moldvai csángóságba
olvadt székelyek végleg a Kárpátok
keleti oldalán maradtak. A bonyhádi megemlékezésen mintegy százan
vettek részt, köztük Madéfalváról,
Csernakeresztúrról, Marosludasról,
illetve az Al-Duna mellől, Pancsováról, Székelykevéről és Hertelendyfalváról érkezett székelyek.

Reklámértékesítés, marketing:
Szatmári Bence (0726–720280)
Lapterv: Mihály László
Nyomás: Garamond Kft., Kolozsvár
Terjesztés,előfizetés:
0264–705205 (Kolozsvár)
0265–260170 (Marosvásárhely)
0266–371100 (Csíkszereda)
0266–218361 (Székelyudvarhely)
0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

