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A TAvAsz uTcAi romák jogAiérT hArcol Az AmnesTy inTernATionAl

36 és fél ezer idegen aggódó

A hArgiTA megyei AlkAlmAzoTTAk megúszhATják

Leépítések a postánál

36  500  külföldi  személytől  össze-
gyűjtött  szignóval  érkezett  a  csík-
szeredai  városházára  az  Amnesty 
International  jogvédő  szervezet 
néhány önkéntese: a francia, oszt-
rák,  új-zélandi,  görög  vagy  német 
aláírók  amiatt  tiltakoznak,  hogy  a 
néhány  évvel  a  saját  maguk  által 
lelakott  lakásokból  barakkokba 
költöztetett  romák  még  mindig 
„embertelen”  körülmények  között 
élnek. A  városvezetőség  szerint  a 
szervezet félrevezette az aláírókat, 
és próbál nyomást gyakorolni.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Hiába próbálkozott a karjára 
akasztott két fonott kosár 
értékesítésével egy cigány 

asszony tegnap délelőtt a csíkszere-
dai Városháza előtt, a kuncsaftként 
kiszemelt két hölgy elutasította. Pe-
dig mindketten annak a nemzetközi 
jogvédő szervezetnek voltak a mun-
katársai, amely 36 500 aláírást gyűj-
tött össze a világ különböző pontjain 
élő emberektől a csíkszeredai romák 
életkörülményeinek javításáért, és 
amelynek kelet-európai program-
koordinátora, Fotis Filippou két he-
lyi cigány fiatalember társaságában 
hozta a szignált leveleket tartalmazó 
dobozokat a polgármesteri hivatalba. 
Amint azt Filippou elmondta, újból 
megoldást sürgetnek a Tavasz utcai 

romák helyzetére, mivel őket tudo-
mása szerint csak ideiglenesen köl-
töztette oda a városvezetés néhány 
évvel ezelőtt, amikor az általuk lakott 
központi épület lakhatatlanná vált. 
„A derítőállomás közelébe történt 
telepítésük diszkriminatív, és Romá-
nia megszegi valamennyi nemzetközi 
vállalását az emberi jogok betartását 
illetően” – szögezte le az aktivista, 
hozzátéve, a helyi hatóságoknak kell 
megoldást találniuk a problémára az-
zal, hogy lakhatóbb körülményeket 
biztosítanak egy jobb környezetben. 
„Hat év telt el azóta – hat fagyos tél, 
hat nyár leírhatatlan szagok között 
–, a roma közösség pedig továbbra is 
embertelen körülmények között él” 
– mondta. Véleménye szerint nem-
csak a lakhatási gondokat kell orvo-
solni, hanem a romák egészségügyi 
ellátását, oktatását és munkanélküli-
ségét is. Kérdésünkre, mit válaszolna 
azoknak a lakóknak, akik szintén 
munkahely- vagy lakásproblémával 
küszködnek, Filippou azt felelte, 
„minden embernek egyformán joga 
van a normális életkörülményekhez”, 
és kitérő választ adott arra a kérdésre 
is, milyen megoldást lát arra az esetre, 
ha a romák egy újonnan kapott házat 
újra lakhatatlanná tennének.

A jogvédő szervezet küldöttjei-
vel – bár azt hangoztatták, senki nem 
fogadja őket a leszögezett időpontban 
a hivatalban, és a portán hagyták a do-

bozokat – Antal Attila és Szőke Do-
mokos alpolgármester tárgyalt. A két 
városatya elégedetlenségét fejezte ki 
amiatt, hogy az Amnesty International 
egyoldalúan mutatja be a romák hely-
zetét, figyelmen kívül hagyva azokat 
az erőfeszítéseket és programokat, 
amelyeket a polgármesteri hivatal 
tesz a helyi roma közösségért. „Akik 
aláírták ezeket a leveleket, azokat fél-
retájékoztathatták, elhallgatva előlük 
azokat a megvalósításokat – integráló 
programok vagy többek között a gye-
rekek iskolába és haza történő szállí-
tása –, amelyekről éppen az Amnesty 
International küldöttjei is elismerő 
véleménnyel voltak – mondta el la-
punknak Szőke Domokos. – Ezúttal 
is, akárcsak legutóbb, tisztességtelen 
eszközökhöz folyamodnak és félretá-
jékoztatnak.”

Amikor a két alpolgármester ar-
ról érdeklődött, milyen módszerrel 
gyűjtötték össze az aláírásokat, az 
aktivisták kitérő választ adtak. Antal 
Attila szerint a tegnapi megmozdulá-
suk nemhogy segítette volna a roma 
közösség és a csíkszeredai lakosság 
közötti viszonyt, hanem éppen ellen-
kező hatást váltott ki.

Bár a levelek átadásakor jelen lévő 
újságírók meghívták az Amnesty 
International küldöttjeit a Tavasz ut-
cai roma telepre, ezek arra hivatkozva, 
hogy most más célból érkeztek Csík-
szeredába, elutasították a látogatást.

Fotis Filippou programkoordinátor az egyik tiltakozó levéllel. Félretájékoztatott aláírók?  fotó: mihály lászló

Kedves Olvasóink,
új sorozatunkban rajtunk keresztül egy-egy hivatalhoz, szakemberhez fordulhatnak különböző 
kérdéseikkel, panaszaikkal, észrevételeikkel. A válaszokat lapunk hasábjain közöljük. Kérjük, 
írják meg nekünk, ha például valamelyik törvény nem világos, ha goromba volt az elárusító a 
hipermarketben, ha igazságtalanul bírságolta meg a rendőr, ha lejárt szavatosságú terméket 
tukmáltak önre, ha nem fizetett a biztosító, vagy csak azt szeretné tudni, milyen mellékhatása 
lehet egy oltásnak. A névvel, címmel ellátott levelet, kérjük, küldje el szerkesztőségünk pos-
tacímére vagy e-mailen a fogadoora@hargitanepe.ro-ra.

„1958. szeptember 30-án szület-
tem. 1975 májusától a jelen pil-
lanatig munkaviszonyban állok. 
A 36 ledolgozott munkaévből 23 
év II-es munkacsoportba sorolt. 
Mikor  és  milyen  körülmények 
között  mehetnék  nyugdíjba?” 
– kérdezi Márton Ilona csíksze-
redai  olvasónk.  Érdeklődésére 
Bán  Katalin,  a  Hargita  Megyei 
Nyugdíjpénztár ügyvezető igaz-
gatója (képünkön) válaszol.

A2011. január elsejétől hatá-
lyos új nyugdíjtörvény 

(2010/263) előírásai szerint az 
1958 szeptemberében született 
nők 2019 novemberében érik el 
a standard (szabvány) nyugdíja-
zási korhatárt, esetükben a teljes 
hozzájárulás-fizetési  időtartam 
(szolgálati idő) 31 év 2 hónap, a 
minimális pedig 15 év.

Mivel az olvasó (M. I.) 23 évet 
kettős munkacsoportban dolgo-
zott (feltételezzük, hogy a  munka-
csoportba való besorolás megfelel 
a törvényes előírásoknak), és meg-
van a teljes hozzájárulás-fizetési 
időtartama (szolgálati ideje), 5 év 
korhatárcsökkentésre jogosult a 
törvény 55. szakasza értelmében, 
tehát 2014 novemberében kérheti 
nyugdíjazását.

Az egységes nyugdíjrendszerre 
vonatkozó 2010-es évi 263-as szá-
mú törvény 53. szakasza előírja, 
hogy nők esetében a nyugdíjazási 
standard (szabvány) korhatár 63 
év, férfiak esetében 65 év, a tel-
jes hozzájárulás-fizetési időtartam 
(szolgálati idő) férfiak és nők eseté-
ben is 35 év, a minimális pedig 15 
év. E korhatárok, illetve hozzájáru-
lás-fizetési időtartamok elérésére 
fokozatosan kerül sor, a törvény 
5-ös számú melléklete szerint.

Azok a személyek, akik meg-
valósították a teljes hozzájárulás-
fizetési időtartamot (szolgálati 
időt), a standard korhatár előtt is 
kérhetik a korhatáros (öregségi) 
nyugdíjat, a törvény által előírt fel-
tételek mellett (például I-es vagy 
II-es munkacsoportban, illetve 

különleges vagy speciális munka-
körülmények között dolgoztak, 
I-es vagy II-es sugárzási zónában 
fejtették ki tevékenységüket stb.).

A standard korhatár előtt leg-
több 5 évvel hamarabb kérhetik 
előrehozott vagy részlegesen elő-
rehozott nyugdíjazásukat azok a 
személyek, akik:

– az előrehozott nyugdíj eseté-
ben legkevesebb 8 évvel túllépték a 
teljes hozzájárulás-fizetési időtarta-
mot, a nyugdíj összege a korhatáros 
(öregségi) nyugdíj esetében alkal-
mazott számítási módszerrel törté-
nik (nincs levonás – „penalizare”).

– a részlegesen előrehozott 
nyugdíj esetében megvalósították 
a teljes hozzájárulás-fizetési időtar-
tamot vagy túllépték ezt, de a túllé-
pés kevesebb mint 8 év. Ez esetben 
a nyugdíj összegéből minden hó-
nap korhatárcsökkentésért 0,75%-
ot vonnak le, tehát ha a kérelmező 
maximálisan 5 év korhatárcsök-
kentést vesz igénybe, nyugdíjának 
45%-át fogják levonni mindaddig, 
amíg be nem tölti a standard nyug-
díjazási életkort (5 év x 12 hónap = 
60 hónap, 60 x 0,75% = 45%).

Fontos tudni, hogy az előreho-
zott vagy részlegesen  előrehozott 
nyugdíjak esetében a hozzájárulás-
fizetési időtartamba nem számít-
hatók be az ún. asszimilált perió-
dusok (katonaság, egyetem stb.)

Korhatárcsökkentés igénybe-
vételével kérhetik nyugdíjazásu-
kat a fogyatékkal élő személyek és 
a nemlátók, ezekről az esetekről a 
törvény 58–60-as szakaszai ren-
delkeznek.

FogAdóórA

Országos  szinten  több mint  két-
ezer  alkalmazottjától,  Hargita 
megyében várhatóan egytől sem 
válik meg a Román Posta. 

Év végéig 2500 alkalma-
zottját bocsátja el a Ro-
mán Posta – jelentette be 

Daniel Neagoe vezérigazgató. 
Barti Tihamér, a Hargita Megyei 
Posta igazgatója ezzel kapcso-
latban lapunknak azt mondta, 
hogy az elbocsátáshullám várha-
tóan nem érinti majd a megyét. 
„A számításaink szerint itt nem 
lesznek leépítések, de a napok-

ban várható egy egyeztetés az át-
szervezésről Brassóban, ott dől-
nek el a részletek” – nyilatkozta 
az igazgató. 

A vállalat jelenleg a romániai 
cégek közül a legtöbb személyt 
foglalkoztatja, 35 ezren dol-
goznak kötelékeiben – mondta 

Daniel Neagoe vezérigazgató. 
Ebben az időszakban a szakszer-
vezetekkel egyeztetnek, hogy 
legalább első körben olyan alkal-
mazottaktól váljanak meg, akik 
önként távoznak a rendszerből. 
2480 személynek 12 ezer lejt 
különítettek el végkielégítésre. 

Daniel Neagoe szeretné, ha nem 
kerülne sor kényszer-elbocsá-
tásokra. A Román Posta idei 
költség vetése szerint a vállalat 
32 663 alkalmazottal marad. Az 
elbocsátásokra azért van szükség, 
hogy nyereségessé és versenyké-
pessé váljon a társaság.


