
Lelépnek otthonról
Évente háromezer személy eltűnését jelentik a rendőrségen

H I R D E T É S

Fűtéspótlék: megemelt jövedelemplafon

615-ről 750 lejre emelte a kor-
mány azt a jövedelemplafont, 
amely még fűtéstámogatásra 
jogosítja fel a családokat, illet-
ve egyedül élő személyeket. 
Akik a 615 lejnél magasabb 
jövedelmük miatt elestek a  tá-
mo gatástól, most igényelhetik.

3. oldal

Azért vagyunk a világon, hogy Önök otthon legyenek benne
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Nyomasztó szegénység, ami elől sokan menekülnek. A rendőrség honlapján jelenleg 12 eltűnt gyermek szerepel ▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR
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• A  N A P  Í R Á S A I B Ó L

Székelyföldre érkezik 
a Székely fonó

Nagyszabású koncerttel készül a 
magyar kultúra napja tiszteletére 
január 19-én Marosvásárhelyen 
Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa a Maros megyei 
tanáccsal együttműködve: idén Kodály 
Zoltán 1934. április 24-én bemutatott 
második színpadi művét, a Székely 
fonót tekintheti meg a közönség neves 
magyarországi és erdélyi művészek, 
zenészek tolmácsolásában.
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2. oldal

4. oldal
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• Romániában évente háromezer 
személy, többségükben kiskorú-
ak eltűnését jelentik a rendőrsé-
gen. Maros megyében 2018-ban 
kilenc kiskorú tűnt el otthonról 
tisztázatlan körülmények között, 
egyiküket máig sem sikerült 
megtalálni. Hargita megyében 
jobb a helyzet: minden elkalló-
dott kiskorút megtaláltak, sőt 
egyiküket le is tartóztatták.

3. oldal

Figyelnek a rászorulókra

Az erős fagyok miatt Jean-Adri-
an Andrei prefektus fel szólí totta a 
Hargita megyei tele  pü lések pol gár-
mestereit, illetve a ható ságokat, 
hogy fo kozottan figyeljenek a hideg 
által veszélyeztetett emberekre, 
első sorban a hajléktalanokra és a 

fű tetlen hajlékok lakóira. A lakosság is 
jelentheti az illetékes in tézményeknél, 
ha segítségre szoruló emberekről tud.

Hiánypótló cégek 
alakulnak
Harminckét új vállalkozás jön 
létre Székelyföldön másfél éven 
belül, miután ennyi, jó ötletekkel 
rendelkező fiatal pályázatát bírálták 
el kedvezően a Nyerj vállalkozást 
programban. A pályázók egyenként 
legkevesebb 32 ezer eurót kapnak 
vállalkozásaik beindítására, így 
összesen több mint egymillió eurót 
nyertek a térség fejlesztésére.




