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Figyelnek a rászorulókra
A hideg miatt segítségre szorulnak a kiszolgáltatott helyzetben élők
• Az erős fagyok mi-
att Jean-Adrian Andrei 
prefektus felszólítot-
ta a Hargita megyei 
települések polgár-
mestereit, illetve a 
hatóságokat, hogy 
fokozottan figyeljenek 
a hideg által veszé-
lyeztetett embe-
rekre, elsősorban a 
hajléktalanokra és a 
fűtetlen hajlékok la-
kóira. A lakosság is 
jelentheti az illeté-
kes intézményeknél, 
ha segítségre szoruló 
emberekről tud.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A Kalondán, illetve a Har-
gitafürdő felé vezető úton 
történt fakidőléseket, va-

lamint az ezek miatt kialakult for-
galmi fennakadásokat leszámítva 
nem okoztak komoly gondot a ha-
vazások és a csikorgó fagyok az el-
múlt napokban Hargita megyében. 
Farkaslaka és Korond között a 13A 
jelzésű országút mintegy tíz kilo-
méteres, Kalonda-tetőn áthaladó 
szakaszán már a karácsony előtti 
napok óta balesetveszélyt, illetve 
gyakori fennakadásokat okoznak 
a megfagyott hó súlya miatt kidő-

lő fák és a leszakadó ágak. A ve-
szélyes fák kitermelése napok óta 
tart, mintegy hatszáz fa kivágása 
vált elengedhetetlenné. Szerdán 
reggel a 138A jelzésű megyei út 
Hargitafürdőre vezető szakaszán 
is kidőlt fa okozott fennakadást: a 
fenyő átdőlt az úttesten, a megyei 
útügy és a tűzoltóság munkatársai 
is a helyszínre siettek, ahol – a 
helybéliek segítségével – felszaba-
dították az utat, felvágva és elszál-
lítva a kidőlt fát – tájékoztatott 
Adrian Pănescu. A Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal szóvivője arra 
is felhívta a figyelmet, hogy pén-
tek délig meteorológiai figyelmez-
tetés van érvényben, mely szerint 
jelentősebb havazás, az 1400 mé-
ternél magasabb területeken pe-
dig 45–60 km/h sebességű szélfú-
vás is kialakulhat.

Nem maradhatnak az utcán 
a hajléktalanok

Az utóbbi napok fagyos időjárása 
miatt Jean-Adrian Andrei prefektus 
felszólította a Hargita megyei telepü-
lések polgármestereit, hogy viseljék 
gondjukat a hajléktalanoknak és a 
fűtetlen háztartásokban élőknek. A 
kötelezettség azokra a hatóságokra, 
illetve intézményekre is vonatkozik, 
amelyeknek szintén hatáskörükbe 
tartoznak az ilyen jellegű problé-
mák: a csendőrség, a rendőrségek, a 
mentőszolgálat és a tűzoltóság – tájé-
koztatott Adrian Pănescu. Ha a váro-
sokban a csendőrség és a rendőrség 
járőrszolgálatai hajléktalant talál-
nak, beviszik a település hajlékta-
lanszállójára, éjszakai menedékére, 
hiszen ott meleg van, és a rászorulók 
kaphatnak egy meleg teát, valamint 

ételt is – mondta a szóvivő. A köz-
ségekben – de nem csak – főként 
azokra a kiszolgáltatott idősekre kell 
fi gyelmet fordítani, akik egyedül, 
rosszul vagy egyáltalán nem fűtött 
hajlékokban élnek, esetleg betegek 
és nehezen mozognak. Hivatalos 
információ nincs arról, hogy hány 
kiszolgáltatott személy él Hargita 
megyében, hiszen ez egy folyama-
tosan változó adat, ám amennyiben 
a lakosság ilyen segítségre szoruló 
idősről tud, bejelentést tehet a tele-
pülés polgármesteri hivatalában, 
akárcsak az utcán vagy fűtetlen zu-
gokban éjszakázó hajléktalanokról. 
Utóbbiakról a csendőrséget is lehet 
értesíteni, illetve a mentőszolgálatot, 
amennyiben a fagy miatt már orvosi 
ellátásra szorul az illető.

Tűzifát vagy átmeneti elhelyezést 
biztosíthatnak a polgármesteri 
hivatalok a rászorulóknak
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GERGELY IMRE

A 2018. december 29-én megjelent 
114-es számú sürgősségi kormány-

rendelet szerint a fával, gázzal, illetve 
elektromos árammal, szénnel vagy 
olajszármazékokkal fűtött lakásokban 
élők támogatást kérhetnek, amennyi-
ben a háztartásban élők egy főre eső 
havi nettó jövedelme nem haladja meg 
a 750 lejt. A módosítás előtt ez a felső 
határ 615 lej volt. A jogosultsági jöve-
delemküszöb felemeléséről szóló ren-
deletet arra hivatkozva hozta meg a ka-

binet, hogy sokan, akik korábban még 
részesülhettek fűtéstámogatásban, 
már nem kaphatták ezt meg. Ennek oka 
az, hogy a 2018-as évben a nyugdíjpont 
és a nyugdíjasoknak járó szociális tá-
mogatás mértéke is nőtt. A nyugdíjpont 
1000-ről 1100 lejre, a segély 520-ról 640-
re. Emiatt országos szinten közel felére 
csökkent azok száma, akik fűtéstámo-
gatást igényelhettek. A kimutatások 
szerint míg a 2017–2018-as télen 236 355 
családnak és egyedül élő személynek 
járt ez az országban, 2018 decemberé-
re ez a szám 129 104-re esett vissza. A 
kormányrendelet indoklásában azt is 
megállapítják, hogy a jogosultságukat 

elvesztők többségének havi jövedelme 
csak kevéssel haladja meg azt a 615 
lejes értéket, amelytől eddig a támo-
gatás függött. Többnyire kis nyugdíjjal 
rendelkező idős személyekről van szó. 
A változásnak köszönhetően mostan-
tól az 540,1 lej és 750 lej közötti havi 
jövedelemmel rendelkezők 20 lejes 
fűtéstámogatásban részesülnek, akár 
fával, akár villannyal, akár gázzal 
vagy egyéb fűtőanyaggal tartják mele-
gen lakásukat.

A jövedelemváltozást 
be kell jelenteni

Akik a jövedelemküszöb felső hatá-
rának megemelésével jogosultakká 
váltak a támogatásra, január, február 
és március hónapra részesülhetnek 
a hozzájárulásban, amennyiben ja-
nuár 20-áig benyújtják igénylésüket 
az adott önkormányzat illetékes iro-
dájába. Jó tudni, hogy az igényléskor 
be kell mutatni a háztartásban együtt 
élők jövedelmet igazoló dokumentu-

mait. Ugyanakkor nem mindenkinek 
jelent segítséget a mostani változás. 
Mivel január 1-jétől emelkedett a mi-
nimálbér, lesznek olyan családok, 
amelyek jövedelme egy alacsonyabb 
jövedelemkategóriából egy maga-
sabba került át, és emiatt csökken az 
igénybe vehető támogatási összeg, 
vagy éppenséggel az is megtörténhet, 
hogy teljesen elvész a jogosultságuk. A 
korábbi igénylők is kötelesek 15 napon 
belül bejelenteni a jövedelemváltozást 
– közölte a gyergyószentmiklósi város-
háza szóvivője, Fórika Krisztina. Ellen-
kező esetben megtörténhet, hogy egy 
későbbi ellenőrzés során vissza kell 
majd fi zetniük a jogosulatlanul kapott 
támogatási összegeket.

A szigorú feltételrendszer követ-
keztében az utóbbi években meglehe-
tősen csökkent a fűtéstámogatásra jo-
gosultak száma. Néhány évvel ezelőtt 
a városokban több ezren részesültek 
fűtéspótlékban, ebben a téli idény-
ben azonban mindössze 207 igénylést 
hagytak jóvá Csíkszeredában, míg 

Gyergyószentmiklóson 485 család ka-
pott támogatást. Székelyudvarhelyen 
eddig 200-an voltak támogatásra jogo-
sultak, a városháza illetékes munka-
társának becslése szerint 50–60%-kal 
fog nőni a kérések száma. A maros-
vásárhelyi polgármesteri hivatal szo-
ciális osztályának igazgatója lapunk 
érdeklődésére elmondta, erre a télre 
kevesen kérték a fűtéspótlékot, ez 363 
családot jelent. 

Fűtéstámogatás: 615-ről 750 lejre emelt jövedelemplafon
• 615-ről 750 lejre emelte a kormány azt a jövedelem-
plafont, amely még fűtéstámogatásra jogosítja fel a 
családokat, illetve egyedül élő személyeket. Akik a 615 
lejnél magasabb jövedelmük miatt nem részesülhettek 
támogatásban, de 750 lejnél kevesebből kell megélniük, 
most igényelhetik a segélyt a január-márciusi időszak-
ra. A változás örvendetes lenne, de nem feltétlenül az.

A távhőnél nincs változás 
A december 29-én kiadott kor-
mányrendelet csak azokat érinti, 
akik egyéni fűtéssel rendelkeznek, 
a távhőszolgáltatást használók 
esetében nem történt változás. 
Utóbbiak közül továbbra is azok 
igényelhetnek fűtéstámogatást, 
akiknek családjában az egy főre 
eső jövedelem kevesebb mint 786 
lej. Egyedül élők esetében ez az 
érték 1082 lej.

Csíksomlyóra is 
ellátogathat a pápa
Román sajtóhírek szerint eldőlt, 
hogy május végén és június ele-
jén tesz látogatást Romániában 
Ferenc pápa, aki állítólag felke-
resi Csíksomlyót is. Májusban 
érkezik romániai látogatásra 
Ferenc pápa – közölte csütörtö-
kön saját forrásokra hivatkozva 
a bukaresti Q Magazine. A kiad-
vány honlapján közzétett cikk 
szerint a katolikus egyházfő má-
jus 31-én érkezik Bukarestbe, és 
három napig tartózkodik majd 
az országban. A Q Magazine az 
államelnöki hivatalnak otthont 
adó Cotroceni-palotától szárma-
zó értesüléseire hivatkozva azt 
állítja, hogy látogatása során 
a szentatya Jászvásárra (Iaşi), 
Balázsfalvára és Csíksomlyóra 
is ellátogat majd. Teret szentel 
az esetleges pápalátogatásnak 
a Digi24 hírtelevízió is, amely 
ugyancsak arról értesült, 
hogy május 31-én érkezik az 
országba a katolikus egyházfő. 
A csatorna ugyanakkor arról 
nem szolgált információval, 
szerepel-e az úti célok között 
Erdély, ahol az ország katolikus-
ságának zöme él. A Q Magazine 
úgy tudja, hogy Ferenc pápa 
Daniel ortodox pátriárkával 
közösen imádkozik a bukaresti 
Nemzet Megváltása katedrálisá-
ban, majd a szentatya a fővárosi 
Szent József-székesegyházban 
misét celebrál. Böcskei László 
a romániai püspököknek a 
Vatikánban tett ad limina 
apostolorum látogatását köve-
tően a Krónikának elmondta: 
a szentatya nyitott arra, hogy 
jövőre közelről, „itthon” is meg-
ismerje erdélyi híveit. A pápát 
még Klaus Johannis államfő 
hívta meg Romániába 2017-ben. 
Legutóbb 1999-ben látogatott 
Romániába katolikus egyházfő 
II. János Pál személyében.
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