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SzociáliS védelem a téli idényben

Segély földgázra, 
fára, szénre

népzenetábor kilencedik alkalommal 

Palatkait tanulnak

A 2011/70-es sürgősségi kor-
mányrendelet előírja a fűtésse-
gély-jogosultságot azon családok 
esetében is,  amelyek a lakásuk 
téli fűtésére földgázat, folyékony 
vagy szilárd (fa, szén stb.) tüzelő-
anyagot használnak fel.

hecser Zoltán
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A segély öt hónapra vonat-
kozik, azt havi összegben 
állapítják meg, de annak 

kifizetésére a következő idényre, 
egyszeri alkalommal kerül sor, no-
vember 14-ig. A kifizetés időpont-
ját polgármesteri végzéssel állapít-
ják meg, s azt az érdekeltek tudo-
mására hozzák. A szóban forgó fű-
tési segély nem számítandó bele a 
2001/416-os törvény (a garantált 
minimáljövedelemre vonatkozó) 
alapján folyósított szociálissegély-
jogosultság megállapításába. 

A mellékelt táblázat a jövede-
lem-értékhatárokat és a segélyek 
kvantumát tartalmazza.

Az egy családtagra jutó nettó 
jövedelem függvényében álla-
pítják meg a segély kvantumát, 
de akárcsak a távfűtés esetében, 
figyelembe kell venni a család 
anyagi helyzetét is. Ezen segélyek 
esetében is ellenőrizendő a jogo-
sultsági feltételek tiszteletben tar-
tása, úgy, ahogy arról a jogszabály 
30-as szakasza rendelkezik. Azon 
egyedül élő személyek és csalá-
dok, amelyek havi nettó jövedel-
me nem haladja meg a 155 lejt és a 
2001/416-os törvény értelmében 
szociális segélyben részesülnek, a 
havi fűtési segély értéke fa, szén, 
folyékony tüzelőanyag használata 
esetén 58 lej.

A földgáz használata esetén a 
segély teljes értékben csak akkor 
folyósítható, ha a gázszámla értéke 
azzal egyenlő vagy annál nagyobb.

A kormányrendelet 9(2)-es, il-
letve 11(3)-as szakasza értelmében 
a helyi közigazgatási hatóságok a 
pénzügyi forrásaik függvényében 
jóváhagyhatják hasonló segélyek 
folyósítását (azaz „rápótolhatnak” 
az állami költségvetésből kiutal-
takra).

Az új rendszer kitágítja a fűtési 
segélyre jogosultak körét. Legalább-
is ezt állította Emil Boc kormányfő, 
aki az augusztus 31-i kormányülést 
követően kijelentette: „a haszonél-
vezők száma 200 ezerről 320 ezerre 
növekedik”. Hozzáfűzte azt is, hogy 
amennyiben a helyhatóságok hoz-
záteszik a maguk részéről a lehetsé-
ges segélyeket vagy szubvenciókat, 
akkor senki sem fog többet fizetni, 
mint eddig. Nos, itt van a „kutya el-
ásva”, ugyanis a helyi tanácsok nem 
kötelesek a segélyt nyújtani (kivé-
telt képez a távfűtés, amely eseté-
ben egy zavarosan megfogalmazott 
szakasz – a 8(7)-es – értelmében az 
általuk nyújtandó „kumulált támo-
gatás kötelező módon a kompenzá-
lás maximumának legalább 10%-át 
kell kitegye”). Az viszont valószí-
nűsíthető, hogy az egy családtagra 
jutó 786 lejes nettó jövedelem meg-
haladása esetén a távfűtési költsé-
gek az eddigieknél akár 60-70%-kal 
többet is jelenthetnek. Továbbá: a 
távfűtés esetében, amennyiben a 

tényleges fogyasztás nagyobb, mint 
a jogszabály mellékletében „mére-
tezett”, a kettő közti különbségre 
nem folyósítható a százalékarányos 
segély. Így például egy csíkszeredai 
kétszobás tömbházlakás esetében, 
amennyiben a januári fogyasztás 
több mint 1,49 gigakalória, az 
azt meghaladóra nem lehet se-
gélyt számítani (azaz: 1,49 X ár/
gigakalória = az a számlaérték, 
amely esetében a segély százalék-
aránya alkalmazandó). És annak is 
meglesz a maga jelentősége, hogy 
mennyibe is kerül egy településen 
a gigakalória helyi ára. Nem mind-
egy ugyanis, hogy egy 300 lejes 
számlaértékre számítandó például 
a 80% százalékarányú állami segély, 
vagy egy 400-450 lejesre.

Másképpen fogalmazva: a kor-
mány a segélyezési rendszerben 
olyan szerepet kíván szánni az ön-
kormányzatoknak, amelyet több 
mint nehéz és körülményes lesz 
színpadra vinniük. De függetlenül 
a „színreviteltől”, a nézőknek (a 
távfűtés haszonélvezőinek) előre-
láthatólag többe fog kerülni a „be-
lépőjegy”.

Szeptember 5–9. között zajlik 
Szentegyházán a Prímásképző és 
Tánctábor, amelyre immár kilen-
cedik alkalommal kerül sor. Idén a 
vállalkozó szelleműek a mezőségi 
táncokkal ismerkedhetnek meg, 
táncosok és zenészek közösen 
kidolgozott koreográfiája alapján. 
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Kis körökben, négyes cso-
portokban, egymásba ka-
rolva járták a mezőségit a 

vállalkozó fiatalok a szentegyházi 
kultúrotthon nagytermében, míg 
a karzaton felsorakozott zenészek 
húzták a talpalávalót. Az immár 
kilencedik alkalommal megren-
dezett Prímásképző és Tánctábor-
ban több mint száz olyan 8 és 20 
év közötti fiatal vesz részt, akik ér-
deklődnek a néptáncoktatás iránt, 
vagy éppen hegedűn, vonós hang-
szeren játszanak, és tudásukat sze-
retnék továbbfejleszteni. Mind-
ezt teljesen ingyen sajátíthatják 
el a gyerekek, a Communitas és 
a Bethlen Gábor Alap, valamint 
a Gyermekfilharmónia Alapít-
vány jóvoltából – tudtuk meg 
Haáz Sándortól, a szentegyházi 
Gyermekfilharmónia karmesteré-
től, a tábor főszervezőjétől.

A tábor ötlete több mint kilenc 
éve fogalmazódott meg néhány 
nyári turnét és kisebb kiszállásokat 
követően. „Nem szerettük volna, 
hogy a gyerekek az iskolakezdés előtt 
szétszéledjenek, emlékezetessé sze-
rettük volna tenni a nyár végét azzal, 
hogy közösen még egyet táncolunk, 
bulizunk – számolt be a Gyerekfili 
alapítója. – Az elején még »diszkó-
zenés« bulijaink voltak, emellett 
pedig élményszámba menő népzenés 
báljaink is. Ez úgy fejlődött tovább, 
hogy megismerkedtem Sinkó And-
rás marosvásárhelyi zenetanárral, aki-
vel végül sikerült összehoznunk ezt 
a tábort azzal a gondolattal, hogy az 
időközben kezeink közül kinövő he-
gedűs-generációkat tanítsuk még egy 
kicsit, ezért tánckíséret gyanánt taní-
tottuk őket a tábor keretében.”

Így először prímásképző tábor 
indult. A prímásképzést Sinkó And-
rás vállalta, ugyanakkor felvetődött, 
hogy ameddig a zenészek tanulják a 
különböző néptáncok hangszerelt 
változatát (először udvarhelyszéki 
csárdásokat, táncokat, különböző 
legényeseket, forgatósokat), addig a 
kórus többi részével vagy egyáltalán 
más gyerekekkel be lehetett tanulni 
ezeknek a táncoknak a lépéseit is, 
emlékszik vissza Haáz Sándor. 

Elmondása szerint ebből alakult 
ki a ma is gyakorolt formula, misze-
rint a zenészek és a táncosok külön 
tanulják be a programra tűzött tán-
cot, és időnként, a próbák gyakorlat-
ba ültetéseként naponta akár négy-
szer-ötször is találkozik a két csapat, 
összehozva, amit külön tanultak. 
„Úgy gondolom, hogy ezek a tá-
bor legfelemelőbb pillanatai, ezért 
megéri csinálni – teszi hozzá Haáz. 
– Ilyenkor mindenki megfigyelheti, 
hogy a másik mennyit fejlődött, így 
lesz nagyon izgalmas, hogy a tánco-
sok élő zenére rophatják, amit éppen 
aznap sajátítottak el.”

A Gyermekfilharmónia ezen al-
kalmak nélkül nem lenne igazán tel-
jes – véli a gyerekzenekar alapítója. 
Ez azért is van, mert a Fili reperto-
árjában zömmel magyar népdalok 
és népdalfeldolgozások szerepelnek, 
ami nagyon összefügg az egész tánc-
házmozgalommal.

A táncoktatást nyárádmenti 
néptáncosok – Benő Barna Zsolt, a 
Bekecs Néptáncegyüttes koreográ-
fusa, valamint egyik táncosa, Móré 
Boglárka – vállalják el, immár há-
rom éve. Elmondásuk szerint min-
den évben az ismétlés mellett újabb 
táncokkal rukkolnak elő, így idén a 
nyárádmenti, széki és moldovai tán-
cok után mezőségit, ezen belül pedig 
palatkai táncot fognak tanítani.

Vannak itt a helyieken kívül Csík-
szeredából, Kézdivásárhelyről, Szé-
kelykeresztúrról, Erdő szent györgyről, 
valamint Nagyváradról is. A tábor 
ideje alatt érkezik hat olyan fiatal, akik 
Felvidékről, Kárpátaljáról, valamint 
Délvidékről jönnek, és a táborban való 
részvétel után a Gyermekfilharmóniá-
val tartanak a nyugat-európai koncert-
körútra, a szórványmagyarságot képvi-
selve. „A korábbi évek tapasztalatából 
kiindulva nagyon jó hangulat alakul ki 
a filisek és az idegenből érkezettek kö-
zött, mondhatni, hogy a tábor olyan 
családias hangvételű esemény, ami 
összetartó erővel bír. Emellett pedig 
oroszlánrészét képezi az itt kialakult 
néptáncmozgalomnak is” – összegez-
te Haáz Sándor. 

Egy családtagra jutó jövedelem Földgáz Fa, szén, gázolaj

155 lejig 262 lej 54 lej

155,1–210 lej 162 lej 48 lej

210,1–260 lej 137 lej 44 lej

260,1–310 lej 112 lej 39 lej

310,1–355 lej 87 lej 34 lej

355,1–425 lej 62 lej 30 lej

425,1–480 lej 44 lej 26 lej

480,1–540 lej 31 lej 20 lej

540,1–615 lej 19 lej 16 lej

táncoktatás szentegyházán. Nyugatra viszik fotó: tokos attila


