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teljesítménye és a 
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Semmiképp sem 40%
Nagyobb nyugdíjat ígér az időseknek, de nem sokat

B Á L I N T  E S Z T E R

A kormányfő a műsorban ha-
tározottan állította, hogy 
kabinetjének szándékában 

áll az idei év kilencedik hónapjá-
tól növelni a nyugdíjpont értékét, 
azt viszont, hogy mennyivel, azu-
tán döntik el, hogy megvizsgálják, 
mennyit bír el az idei, illetve a jövő 
évi állami költségvetés. A minisz-
terelnök számítása szerint a nyug-
díjak 2021-ben 52 milliárd, 2022-ben 
83–84 milliárd lej pluszkiadást 
eredményeznek, amelyet az állami 
költségvetésből kell fi nanszírozni.

Bár múlt év végén, valamint ez 
év elején a nemzeti liberális párti 
(PNL) kormány számos tagja úgy 
nyilatkozott, hogy a 2020-as évi ál-
lami költségvetésben elkülönítették 
a szeptemberben esedékes nyug-
díjemelésre az év végéig szükséges 
anyagi keretet, Orban most először el-
ismerte, hogy a koronavírus-járvány-
nyal kézen fogva érkezett gazdasági 
válság nélkül is kétséges lett volna a 
40 százalékos emelés.

A gazdaságtól függ

„Az a célkitűzésünk, hogy a gaz-
daság teljesítményének arányában 
emeljük a nyugdíjakat” – jelentette ki 

a kormányfő, feleslegesnek nevezve 
a nyugdíjemelést, ha azt utólag nem 
lehet fi nanszírozni. Úgy fogalmazott: 
„eljátszhatnák” azt, mint a PSD, hogy 
emelik a nyugdíjakat, „elenge-
dik” az infl ációt, majd utólag 
kiderül, hogy valójában az 
emelt nyugdíjjal kevesebbet 
lehet vásárolni, mint azzal a 
pénzzel, ami az emelés előtt 
volt, de ezt nem szeretnék. A 
miniszterelnök a tévéműsor-
ban ismételten arról biztosította 
az időseket, hogy a nyugdíjak a „va-
lós gazdasági eredmények alapján” 
fognak nőni, és megpróbálják ezt 
úgy megoldani, hogy az „az életszín-
vonal emelkedéséhez vezessen”.

M
arosszék

S IMON VIRÁG

A marosvásárhelyi önkormányza-
ti képviselő-testület – Magyary 

Előd RMDSZ-es tanácsos javaslatá-
ra – tavaly jóváhagyta, hogy azon 
csecsemőknek, akik a marosvásár-
helyi szülészeteken jönnek világra, 
szüleik Marosvásárhelyen élnek, 
és több mint egy éve van hivatalos 
munkaviszonyuk, egyszeri 2000 le-
jes támogatást adnak. Ezen a hatá-
rozaton módosítottak május végén 
az önkormányzati képviselők: az 
eddigi 30 napról 60 napra emelték 
azt a határidőt, amíg a szülők igé-

nyelhetik a támogatást, ezt az időt a 
kicsi születésétől számítják. Megfo-
galmazták azt is, hogy ha az érintett 
szülők a szükségállapot ideje alatt 
kényszerszabadságon voltak és csak 
ezzel együtt van meg az egyéves 
munkaviszonyuk, ettől függetlenül 
kérvényezhetik a támogatást. Hatá-
rozatba foglalták továbbá, hogy a hi-
vatal köteles a kérvény elbírálásától 
számított 30 napon belül kifi zetni a 
támogatást.

A változások megszavazása előtt 
vita alakult ki annak kapcsán, hogy 
minden  marosvásárhelyi csecsemő 
részesüljön a támogatásban. Pápai 
László, a Szabad Emberek Pártjának 
képviselője szerint mivel a támo-

gatást az újszülöttnek ítélik meg, 
nem a szülőknek adják, nem kelle-
ne ahhoz a feltételhez kötni, hogy a 
szülőknek legalább egyéves munka-
viszonyuk legyen. A kezdeményező 

azonban ragaszkodott ahhoz, hogy 
csak azon újszülötteknek ítéljék 
meg a támogatást, akiknek szülei 
dolgoznak. Pápai László szerint ez 
diszkrimináló az újszülöttekre néz-

ve. Végül a tanácsosok csak a fent 
említett két változtatást foglalták be 
az új határozatba, kimaradt az, hogy 
minden marosvásárhelyi újszülött 
kapja meg az egyszeri 2000 
lejes támogatást.

A Székelyhon megke-
resésére a marosvásárhelyi 
városháza sajtószóvivője 
elmondta, 291, tavaly szüle-
tett marosvásárhelyi csecse-
mő szülei nyújtottak be támogatási 
kérelmet. Ezek nagy részét kifi zették, 
és az elmaradtakat folyamatosan fi  -
zetik. Rákérdeztünk az idei számok-
ra is, de nem kaptunk választ.

Nem minden marosvásárhelyi újszülött részesül támogatásban
• Kisebb módosításokat vezettek be a marosvásárhelyi 
önkormányzati képviselők az újszülötteknek biztosított 
egyszeri, kétezer lejes támogatás feltételeit illetően. 

Bár a kicsiknek ítélik meg 
a támogatást, a szülők 
munkaviszonyát veszik figyelembe
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A koronavírus-járvánnyal kap-
csolatos intézkedésekről tartott 

csíkszeredai városházi sajtótájékoz-
tatón kiderült, hogy a múlt héten 
elhunyt Hargita megyei koronaví-
rus-fertőzött csíkszeredai volt.

A május 29-én elhunyt, más be-
tegségekben is szenvedő, Hargita 
megyei koronavírussal fertőzött sze-
mély csíkszeredai volt – árulta el a 
helyi katasztrófavédelmi bizottság 
keddi ülését követően tartott sajtótá-
jékoztatóján Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester. A városvezető köszö-
netét fejezte ki a hétvégi csíksom-
lyói búcsú kapcsán, amiért ebben az 
évben a zarándoklat helyett szívben 
voltak jelen az eseményen. Meglátá-
sa szerint ezzel a Kárpát-medencei 

magyar keresztény közösség ismét 
példaértékű magatartásról tett ta-
núbizonyságot. A polgármester arra 
is kitért, hogy a kedden elkezdődött 
érettségi felkészítők által részlegesen 
újraindult az oktatási tevékenység az 
iskolákban. A kilencnapos időszakra 
felkészült a város, több mint kétszáz 
kézfertőtlenítő-adagolót helyeztek 
ki, digitális lázmérőket osztottak 
szét, minden helyszínen a szüksé-
gesnél eggyel többet, összesen 45-öt, 
a megrendelt 33 ózongenerátor pedig 
jelenleg úton van Magyarországról. 
Mivel nem érkeztek meg a korábban 
leszögezett szombati határidőre, a 
cég vállalta, hogy térítésmentesen 
fertőtleníti az iskolákat a keddi okta-
tási nap után. (Iszlai Katalin)

Csíkszeredai volt az áldozat

Tovább nő a fertőzöttek száma Hargita megyében
Tovább nőtt kedden a koronavírussal fertőzöttek száma Hargita megyé-
ben: négy újabb eset után 140-re emelkedett a járvány kezdete óta a 
térségben igazolt fertőzések száma – derül ki a Hargita Megyei Prefek-
tusi Hivatal közleményéből. Közülük 49-en meggyógyultak, két személy 
elhunyt, 89 aktív fertőzöttet pedig a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi 
kórházakban tartanak megfigyelés alatt. Az országos módszertannak 
megfelelően ezúttal sem közölték, hogy mely települések érintettek. 
Intézményes karanténban már csak tízen, otthoni elkülönítésben pedig 
1964-en tartózkodnak a megyében. A karanténközpontokat eddig 1002-en 
hagyták el, otthonaikat pedig 6452-en a kéthetes elkülönítési időszak 
lejártával. Maros megyében eddig 682, Kovászna megye esetében pedig 
230 személy szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust. Közben 
meghaladta a 19 500-at a március óta igazolt koronavírus-fertőzöttek 
száma Romániában, az ország területén eddig 1279 elhalálozást jegyez-
tek, 9-cel többet, mint egy nappal korábban – közölte keddi jelentésében 
a Stratégiai Kommunikációs Csoport.

Még igényelhető a területalapú támogatás
Eddig 746 625 gazda kért területalapú támogatást összesen 7 277 

670,64 hektár területre – tájékoztatott tegnap a Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA). A 2020-as mezőgazdasági 
évre vonatkozó támogatási kéréseket április 6-ától kezdve fogadják az 
APIA területi fiókjai. A szükséges dokumentációt (személyi igazolvány 
másolata, cégbírósági bejegyzés, bankszámlakivonat) elektronikus 
úton kell eljuttatni az ügynökséghez, az új határidő pedig június 15-e. 
A támogatást az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (FEGA), az 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (FEADR) és a román 
költségvetésből finanszírozzák. Tavaly 846 600 gazda kért területala-
pú támogatást összesen 9,7 millió hektár területre. 

• RÖVIDEN 

• Nem reális a 40 százalékos nyugdíjemelés idén szeptemberben – je-
lentette ki hétfő este a Digi 24 hírtelevíziónak adott interjúban Ludovic 
Orban miniszterelnök.




