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Több mint ötezer lejjel segítenek
Megemelték a temetkezési támogatás értékét

• Ezer, illetve ötszáz 
lejjel nőtt a temetke-
zési segély értéke. 
A társadalombizto-
sítással rendelkező 
személyek elhalálo-
zása után a temetési 
költségek biztosítá-
sára folyósított álla-
mi támogatás értéke 
meghaladja az öt-
ezer lejt.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A korábbi 4162 lejes érték-
ről 5163-ra nőtt pénteken 
az állami temetkezési se-

gély értéke, miután a vonatkozó 
törvénymódosítás megjelent a Hi-
vatalos Közlönyben. Az új szabá-
lyozás értelmében a társadalom-
biztosítással rendelkezett, azaz 
munkaviszonyban állt vagy nyug-
díjazott elhunytak után az állam 
5163 lejes támogatást nyújt, míg a 
biztosított személy családtagjának 
elhalálozásakor folyósított segély 
értéke 2582 lej. Utóbbi esetben nem 
feltétel, hogy az elhunyt család-
tag társadalombiztosítással ren-
delkezzen. A támogatást utólag, 
az igényléstől számítva legfeljebb 
három munkanapon belül fizetik 
ki a temetési költségeket vállaló 
családtagnak. 

Ki minősül családtagnak?

A törvény értelmében családtagnak 
minősül a házastárs, a vér szerinti és 
az örökbe fogadott gyermek, a családi 
típusú gyermekotthonban élő gye-
rekek 18 éves korukig (legfeljebb 26 
éves korukig, amennyiben folytatják 
tanulmányaikat), a munkaképtelen 
gyermekek, függetlenül az életkoruk-

tól, illetve bármelyik házastárs szü-
lője vagy nagyszülője. A szabályozás 
szerint a támogatásra jogosult az öz-
vegyen maradt házastárs, az elhunyt 
szülei, gyámja, gyermekei, illetve kö-
zeli hozzátartozók hiányában más is 
megkaphatja a segélyt, amennyiben 
igazolja, hogy ő fi zette a temetés költ-
ségeit. A segély igényléséhez összeál-
lított iratcsomónak tartalmaznia kell 

egy kérést, a halotti bizonyítványt, az 
igénylő személyi igazolványának má-
solatát, családi állapotot igazoló do-
kumentumot, amelyből kiderül, hogy 
milyen rokonságban állt az elhunyt-
tal vagy adott esetben a gyámság 
(ezeket eredetiben is be kell mutatni), 
valamint a temetés költségeinek a 
kifi zetését igazoló számlákat. Beteg-
ség miatti elhalálozás esetén orvosi 

igazoló iratot is mellékelni kell, a 
18-26 éves korú, az elhalálozás előtt 
valamilyen felsőoktatási képzést foly-
tató elhunyt esetében pedig az erről 
szóló igazolást. A teljes lista elérhető 
az Országos Nyugdíjpénztár honlap-
ján (www.cnpp.ro).

 Az eddiginél ezer, illetve ötszáz 
lejjel nagyobb értékű állami segély 
jár a temetés költségeire
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      FOTÓ: GECSE NOÉMI

H I R D E T É S

Szent József napja alkalmából ma 
délután 4 órától tartják a búcsúün-
nepet a csíkszeredai, Szent József 
tiszteletére felszentelt püspöki ká-
polnában. A szentmise főcelebránsa 
Tamás József püspök lesz, szónoka 
pedig László Attila, a Székelyud-
varhely-szombatfalvi Szent György 
Egyházközség plébánosa. A liturgia 
keretében a kápolna bejáratánál fel-
avatják Márton Áron mellszobrát.

József-napi néphagyományok

Magyar nyelvterületen közismert a 
mondás, mely szerint Sándor, József, 
Benedek zsákban hozza a meleget. 
Ha Sándor, József és Benedek napján 
süt a nap, hosszú, meleg nyár várha-
tó, ha nem süt, akkor hosszú, esős 
ősz lesz. Régebben sok helyen ilyen-
kor engedték ki először a méheket 
és a legelőkre a marhákat, ezen a 
napon ültették el a fokhagymát. 

A hagyomány szerint ekkor szólal-
nak meg először a madarak, mert 
Szent József kiosztotta nekik a sí-
pot. Melegebb vidékeken ekkor 
érkeznek meg a fecskék, de várták 

vissza a gólyákat is, amelyek tolla-
zatának tisztaságából jósoltak. Ha 
tiszta volt a tolluk, szűk esztendő 
várt rájuk, ha piszkos volt, bő ter-
mésre számíthattak. (Dobos László)

Emléket állítanak Márton Áronnak

A csíkszeredai Szent József-kápolna 
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