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Kártérítés az áldozatok 
gyermekeinek

Pozitív elbírálás esetén már idén 
megkapják a kártérítési pótlékot 

a kommunista diktatúra meghurcolt-
jainak gyermekei: azokról van szó, 
akiknek szülei az 1945 és 1963 közti 
időszakban estek a rendszer áldoza-
tául. A jogosultság megállapításáig öt 
hónap is eltelhet. A megyei kifi zetési 
és szociális ellenőrző ügynökség 
(AJPIS) keretében létrehozott, általá-
ban hetente ülésező bizottság jogosult 
a kártérítések megállapítására a 
beküldött adatok, dokumentumok 
ellenőrzése után. Ezt követően kezdi 
a pótlék folyósítását a nyugdíjpénz-
tár. A pozitív elbírálástól a kifi zetésig 
nagyjából két hónapot kell várni – tá-
jékoztatta lapunkat Csép Éva Andrea 
parlamenti képviselő (portrénkon). Az 
RMDSZ politikusa elmondta, az igény 
benyújtása és a döntés meghozatala 
közötti időtartam a megye nagysá-
gától, valamint a kérések számától 
is függ. Hozzátette: az ő képviselői 
irodájához naponta tizenöt-húsz, 
segítséget igénylő kérvényező fordul. 
A törvény értelmében a külföldön 
élő leszármazottak is jogosultak a 
pótlékra, nem feltétel a román állam-
polgárság. „Augusztus óta érkeznek 
az igénylések, a tapasztalat szerint 
a tavaly szeptemberben kérvényező 
ügyét idén februárban elbírálta az 
illetékes bizottság” – hangsúlyozta 
az alsóház szociális és munkaügyi bi-
zottságában tevékenykedő képviselő. 
A havi kártérítésre jogosult a pozitív 
elbírálást követő hónaptól kezdve 
kapja pótlékot, de a kérés beadásának 
időpontjától számítva, visszamenőleg 
is megkapja a pénzt. Megkérdeztük 
Csép Andreát, hogy a kártérítés nem 
eshet-e az idei, spórolósra tervezett, 

megszorításokat is tartalmazó költség-
vetés áldozatául. Az RMDSZ-es politi-
kus nyomatékosította: szerzett jogról 
van szó, a büdzsé tervezetében nincs 
szó e jog felfüggesztéséről. A 2020. 
július 15-én megjelent 130-as számú, 
valamint a november 5-én megjelent, 
232-es számú törvény előírásai szerint 
az 1945 és 1963 közötti kommunista 
diktatúra áldozatai, bebörtönzöttek, 
munkatáborba hurcoltak, kilakolta-
tottak, valamint az 1944. augusztus 
23-át követően külföldre deportált 
hadifoglyok gyermekei is jogosultak 
a kártérítésre. A Volt Politikai Foglyok 
Szövetsége Hargita megyei fi ókjának 
korábbi közleménye szerint a kom-
munista diktatúra elleni harcokban, 
börtönökben, lágerekben, munkatá-
borokban elhunyt szülők első fokú 
leszármazottai jogosultak 500 lejes 
kártérítésre, az üldöztetési periódus-
ban született gyermekek azonos kár-
térítésre jogosultak, mint az elhunyt 
szülő. Az üldöztetési időszak után 
született gyermekek az üldöztetett 
szülő kártérítésének ötven százaléká-
ra jogosultak. (Pataky István)

A számos ígéret után immár 
valóban prioritássá vált a 
pedagógusok és a kisegítő 
személyzet koronavírus elleni 
immunizálása, a következő 
két hét során 60 ezer tanügyi 
alkalmazottat oltanak be 
az országban. A lapunknak 
nyilatkozó tisztifőorvos 
szerint minél több pedagógus 
jelentkezik az immunizá-
lásra, annál inkább védik a 
diákjaikat, a családjukat, a 
közösséget.

 » BÍRÓ BLANKA

B ecslések szerint mintegy 
hatvanezer, az oktatási rend-
szerben dolgozó személyt 

oltanak be a következő hetekben 
koronavírus ellen Romániában. 
Valeriu Gheorghiţă, a Covid–19 el-
leni oltási kampány koordinátora 
tegnap bejelentette, a tanügyi al-
kalmazottak tömeges oltása ma 
kezdődik, és várhatóan március 
10-éig tart. Ma az ország huszon-
három megyéjében indul az ak-
ció, tizennégy megye csütörtökön 
csatlakozik, újabb egy pénteken, 
majd az utolsó három megyében 
március 1-től. Valeriu Gheorghiţă 
beszámolója szerint eddig 42 ezer 
tanügyi alkalmazott kapta meg a 
vakcinát, további 120 ezren kap-
tak időpontot immunizálásra, 
emellett arra számítanak, hogy a 
„soron kívüli” akcióban még mint-
egy 60 ezren kapják meg az oltást.

Szakemberek szerint a „priori-
tások prioritásának” tekinthető az 

ELKERÜLHETŐ LESZ A GÓCPONTOK KIALAKULÁSA AZ ISKOLÁKBAN A MA KEZDŐDŐ AKCIÓ RÉVÉN

Tömeges oltás indul a tanügyben

A védőoltásokat a beadás napján szállítják a központokba

 » Eddig 42 ezer 
tanügyi alkal-
mazott kapta 
meg a vakcinát, 
további 120 ezren 
kaptak időpontot 
immunizálásra, 
a „soron kívüli” 
akcióban pedig 
még mintegy 60 
ezren kapják meg 
az oltást.

oktatásban dolgozók immunizálása, 
akik ezzel az akcióval az időseket, a 
krónikus betegeket megelőzve kap-
hatják meg az oltást, ezért értékelni 
kell, és élni a lehetőséggel. Tar Gyön-
gyi, a Hargita Megyei Népegészség-
ügyi Igazgatóság vezetője lapunk-
nak rámutatott, az 55 év felettiek 
számára az országban már csak elszi-
getelten esetekben van lehetőség az 
oltásra, hiszen a számukra elérhető 
Pfi zer–BionTech oltóanyagra betel-
tek az előrejelzések. A ma induló ol-
tási akció során az 55 évnél idősebb 
tanügyi alkalmazottak megkapják 
a Pfi zer–BionTech vakcinát, a fi ata-
labbak az AstraZeneca oltóanyagra 
jogosultak. Ha az 55 évnél fi atalabb 
tanügyi alkalmazottnak már van egy 
későbbi időpontja a Pfi zer-vakciná-

ra, azt visszamondja, és jelentkezik a 
mostani akcióra, és AstraZeneca-ol-
tóanyagot kap. Egyébként nemcsak 
a pedagógusok, hanem az oktatási 
rendszer valamennyi alkalmazottja 
kérheti az oltást, és mivel a többi 
lehetőségek tárháza beszűkült, a 
tisztifőorvos szerint élni kell a kínál-
kozó alkalommal.

„Mindannyian azt vártuk, hogy 
személyes jelenléttel indulhasson 
újra az oktatás. Minél nagyobb az 
átoltottság, annál kevesebb fertő-
zés, gócpont jelenik meg a taninté-
zetekben, tehát minél több pedagó-
gus jelentkezik az immunizálásra, 
annál inkább védik a diákjaikat, a 
családjukat, a közösséget” – részle-
tezte a szakember. Felhívta a fi gyel-
met, hogy az egészségügyben már 
érzékelhető az oltás hatása: amint 
az alkalmazottak átoltottsága elér-
te a 60-70 százalékot, a kórházak-
ban már nincsenek fertőzési gócok. 
Ezért arra számítanak, hogy ugyan-
ez a tanintézetekben is megtörténik. 
Tar Gyöngyi hangsúlyozta, a Romá-
niában hozzáférhető valamennyi 
vakcina biztonságos, ám mint min-
den gyógyszernek, ezeknek is le-
hetnek mellékhatásaik. Hargita me-
gyében szintén szerdán látnak neki 
a tanügyi alkalmazottak tömeges 
oltásának, ami nemcsak Csíkszere-
dában zajlik, hanem valamennyi, 
jelenleg is működő oltásközpont-
ban leválasztottak számukra külön 
sorrendet. Azokban a megyékben, 
ahol bonyolultabb volt a szervezés, 
később indul az akció. A székely-
földi megye tisztifőorvosa arra kéri 
a jogosultakat, vegyék komolyan a 
bejelentkezést, mert jó előre pon-
tosan leszervezik a hatóságok, és 
hajnalban leszállítják a dózisokat a 
központokba.
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 » ANTAL ERIKA

Nem tudnak saját erdeikből sa-
ját használatra fát kitermelni a 

nyárádmenti erdőbirtokosok, mivel 
a jogviszonyok tisztázása hiányában 
az erdészeti hivatal nem engedélyezi 
azt. Ezen szeretnének törvénymódo-
sítással változtatni a tulajdonosok. 
De nem csupán a Nyárádmentét, 
Küküllő mentét és Görgény mentét, 
hanem az ország valamennyi erdőtu-
lajdonosát érinti, hogy amennyiben 
nem a saját nevükre van telekeltet-
ve az erdő, az erdészeti hivatal nem 
hagyja jóvá az évi fakitermelési ter-
vet. Így az is megeshet, hogy nincs 
mivel fűteniük, illetve meg kell vá-
sárolniuk a tűzifát. Kiss Tibor István 
görgényszentimrei alpolgármester 
érdeklődésünkre elmondta, „meg-
fagyhatnak a kályhájuk mellett, mert 
a saját erdejükből a saját fájukat nem 
vághatják ki”. Ha mégis megtennék, 
súlyos bírságot kellene fi zetniük, de 
akár még a fát szállító járművet is 
elkobozná a hatóság tőlük, amennyi-
ben rajtakapná őket a törvénytelen 
fakivágáson. A Nyárádmente Kistér-
ségi Társulás elnöke, Dászkel László 

lapunknak arról számolt be, hogy a 
közelmúltban összeült tizenhárom 
közigazgatási egység elöljárója, és 
arról tanácskozott, miképpen le-
hetne ezt a kérdést megoldani úgy, 
hogy a tulajdonosok hozzájuthassa-
nak a fájukhoz. Javaslatot fogalmaz-
tak meg, amit eljuttattak Császár 
Károly szenátorhoz, Tánczos Barna 
környezetvédelmi, erdő- és vízügyi 
miniszterhez, valamint a miniszté-
rium főtitkár-helyetteséhez, Bárczi 
Győző volt Maros megyei alprefek-
tushoz. Azt kérték, módosítsák az 
erdészeti törvényt úgy, hogy a tulaj-
donjog igazolására elégséges legyen 
az illetékes polgármesteri hivatal 
által kiállított igazolás is, amely 
megjelöli az illető erdőparcella azo-
nosító adatait. Balogh István, Csík-
falva polgármestere elmondta, egész 
Székelyföldön gondot jelent, hogy 
bár a tulajdonosok adót fi zetnek az 
erdeik után, mégsem termelhetik 
ki a fát, mivel az erdészeti hivatal 
nem köt szerződést velük. A tulaj-
donjogi viszonyok legtöbb esetben 
tisztázatlanok, az eredeti tulajdo-
nos elhunyt, az örökösök pedig csak 
hagyatéki eljárás útján telekeltethe-

tik saját nevükre az erdőparcellát. 
A hagyatéki eljárás olyan költséges, 
hogy nem éri meg, ha kis területről 
van szó, a legtöbb tulajdonosnak 
pedig csak alig néhány tízáras terü-
lete van. Nem új keletű a probléma 
– válaszolta megkeresésünkre Csá-
szár Károly szenátor, aki éppen ma 
délutánra tervezett megbeszélést 
a környezetvédelmi miniszterrel a 
témában. „Azt javaslom, hogy a mi-
nisztérium hozzon létre munkacso-
portot, az pedig találjon megoldást” 
– mondta a Székelyhonnak a szen-
átor. Hozzátette, ha szövetkeznének 
a gazdák, akkor egyesületként kér-
hetnék az erdészeti hivataltól a jó-
váhagyást, így ki-ki a birtoka nagy-
sága szerint vághatna fát a saját 
erdejéből. Nyárádmagyaróson már 
folyamatban van az erdőtulajdonos 
gazdák egyesületének megalakulá-
sa, Kacsó Lajos polgármester szerint 
a törvényszéki határozatot várják 
csupán. „Több erdészeti hivatallal is 
egyeztettünk korábban, és csak így 
van lehetőség, hogy kitermeljék a tu-
lajdonosok a törvényes keretek által 
megszabott famennyiséget” – fogal-
mazott az elöljáró.

Saját erdőjükből nem vághatják ki a fákat

 » A tulajdon-
jogi viszonyok 
legtöbb esetben 
tisztázatlanok, 
az eredeti tulaj-
donos elhunyt, 
az örökösök pe-
dig csak hagya-
téki eljárás útján 
telekeltethetik 
saját nevükre az 
erdőparcellát.




