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A nyáron néhány bátor szé-
kely lovas felkerekedett, és 
Csíkcsicsótól Ópusztaszerig lo-
vagolt. A túra még az idén meg-
ismétlődik – csak más szerep-
lőkkel és ellentétes iránnyal. 
Solymosi Bertold és társai már 
elhagyták a mócvidéket, Szent-
egyházára tartanak, hogy ünne-
pélyesen kézbesítsék a lóháton 
hozott meghívót a Nyeregszem-
le jövő évi rendezvénysorozatá-
ra a csíkszéki huszároknak.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Lutz Levente és társai nagy 
lovas kalandja sokak számá-
ra ismert: a nyáron néhány 

székely lovas úgy döntött, hogy 
lóháton látogat az Ópusztaszeren 
megrendezett Nyeregszemlére. Az 
út nem volt könnyű, a székely lo-
vasok esőben, szélben küzdötték 
át magukat a Nyugati-Érchegység 
vonulatain, a pusztákon, nagyjából 
800 kilométert lovagolva érkeztek az 
ópusztaszeri rendezvényre. A kalan-
dos útról több ízben beszámoltunk, 
arról is hírt adva, hogy a székely le-
gények jövőre sem hagyják magu-
kat, ismételten nekivágnak a nagy 
útnak. Arra azonban nem számított 
senki, hogy a magyar puszta lovasai 
sem hagyják magukat, még az idén 
meglátogatják székely barátaikat, 
méghozzá úgy, ahogyan azok tet-
ték: lóháton jönnek Ópusztaszerről 
Székelyföldre. S ha már jönnek, hát 
hoznak is magukkal valamit: egy 
meghívót a jövő évi Nyeregszem-
lére a csíkszéki huszárok számára. 
Az öt magyar lovas két hete indult 
útnak. A csapatot két hölgy és há-

rom férfi alkotja, Vinnay Patrícia és 
Gecse Adrienn, a bábolnai Pettkó-
Szandtner Tibor Lovas Szakközép-
iskola és Kollégium lovasai, akik a 
gyulai határátkelőig kísérték a fiú-
kat, a komoly westernlovas múlttal 
rendelkező Oláh Krisztiánt, a sajtó-
ban gyakran „magyar suttogóként” 
aposztrofált lókiképzőt, Zerinváry 
Szilárdot és a Nyeregszemle főszer-
vezőjét, Solymosi Bertoldot.

„Mintegy viszonzásnak, egyfaj-
ta gesztusnak szántuk ezt a komoly 
vállalást azoknak a bátor erdélyi fér-
fiaknak, akik idén nyáron ugyanezt 
az utat megtéve érkeztek Magyar-
országra, hogy részt vegyenek az 
első Nyeregszemlén” – nyilatkozták 
a pusztai lovasok. Az utazók túl 
vannak a legnehezebb szakaszon, 
szerencsével átjutottak a mócvidéki 
hegyeken, feltehetően a hétvégén 
érkeznek Szentegyházára.

A Haladás utcában, a növény-
védelmi központ egykori szék-
helyének területén építtetik fel 
azt a hét családi típusú házat és 
rekuperációs központot, amely 
a Szent Anna Speciális Iskolá-
ban tanuló gyermekeknek és fi-
ataloknak nyújt majd színvona-
lasabb, korszerűbb szállást és 
rehabilitációs körülményeket. 

Darvas Beáta
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A Csíkszeredai Szent Anna 
elhelyező központ bezárása, 
hét családi típusú ház és egy 

rekuperációs központ létrehozása 
fogyatékkal élő és tanulási nehéz-
séggel küzdő gyermek számára – ez 
a címe annak a projektnek, amelyet 
tegnap mutatott be a Hargita Me-
gyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság vezetője, Elekes Zoltán 
és Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke.

A tájékoztatón egy másik jó hír-
rel is szolgált Borboly, ugyanis 
többéves huzavona után sikerült 
zöldágra vergődni az új campus 
elhelyezését illetően: a tervek sze-
rint a Haladás utcában építtetik 
fel, a növényvédelmi központ egy-
kori székhelyének területén. A talaj 
nagyfokú szennyezettségének meg-
szüntetéséről a megyei tanács gon-
doskodik, erre a célra különített el 
költségvetéséből negyedmillió eu-
rót, közel egymillió lejt.

Amint azt Elekes Zoltán hang-
súlyozta, a Szociális, Családügyi és 
Munkaügyi Minisztérium a Régi 
típusú intézmények bezárása és re-
kuperációs központok, valamint csa-
ládi típusú házak létrehozás című 
Országos Érdekeltségű program 

keretében nyert pályázatuk szűk 
időkeretben kell megvalósuljon, ti-
zenhat hónap áll az általa vezetett 
igazgatóság rendelkezésére.

A pályázat haszonélvezői 14–26 
év közötti gyermekek és fiatalok, 
akik fogyatékkal élnek és/vagy ta-
nulási nehézségekkel küzdenek, és 
a csíkszeredai Szent Anna Speciális 
Iskolában végzik tanulmányaikat. 
„A jelenlegi viszonyokat tekintve 
nagyon helytálló a projekt címe is: 
a gyermekvédelmi reform követel-
ményei szerint otthont kell terem-
teni annak a több mint nyolcvan 
gyereknek, akiknek több mint fele 
szüleitől végleg vagy csak időlegesen 

van elválasztva, hogy a gondozásuk 
és védelmük minősége javuljon” – 
hangsúlyozta Elekes. A Hargita Me-
gyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság vezetője reméli, hogy a 
pályázat lebonyolítása zökkenőmen-
tesen halad, és a következő év októ-
berében az új bentlakásokban kezd-
hetik ezek a gyerekek a tanévet. 

Borboly Csaba a hosszú távú 
tervek között említette, hogy a bent-
lakások és a rekuperációs központ 
mellé szeretnék majd felépíteni az is-
kolát is, hogy az amúgy is különleges 
figyelmet igénylő fiatalok ne kelljen 
a város más-más pontjain tanulja-
nak, étkezzenek és aludjanak.

Új ottHoNt építeNek A SzeNt ANNA ISkolA dIákjAINAk

Méregtelenítéssel kezdik
Lóháton hozzák a meghívót a jövő évi nyeregszemLére

Kölcsönvágta visszajár!

A szeptember 2-án megjelent 
2011/70-es sürgősségi kor mány-
rendelettel jóváhagyták a téli 
idényben folyósítandó fűtési 
segélyeket. Az új jogszabály 
révén az eddigiektől merőben 
eltérő rendszer honosul meg az 
idéntől, mindenekelőtt annak 
okán, hogy a távfűtés esetében 
megszűnt a hőenergia árának 
szubvencionálása.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Megjelent a sürgősségi kor-
mányrendelet módszer-
tani normáit jóváhagyó 

2011/920-as kormányhatározat 
a  Hivatalos Közlöny szeptember 
23-i számában. Ez az egyes pontosí-
tó előírásokon túl tartalmazza azokat 
az űrlapokat is, amelyeket a jogosul-
taknak be kell nyújtaniuk a polgár-
mesteri hivatalhoz, valamint azokat, 
amelyek a különböző intézmények 
között „közlekednek”. A kormány-
rendelet értelmében a jogosultság 
az egy családtagra jutó havi átlagos 
nettó jövedelem, s ebbe bele kell 
foglalni nemcsak a bérből származó, 
hanem más jellegű jövedelmeket is. 
A kérelmezőnek a saját felelősségére 

kitöltött kérésben és nyilatkozatban 
kötelező módon fel kell tüntetnie a 
tulajdonában lévő, illetve általa bér-
be vett vagy haszonbérbe vett javak 
névjegyzékét is. Azokról a javakról 
van szó, amelyek kizárják a segély-
nyújtási jogosultságot.

Ezt a névjegyzéket a minap 
megjelent kormányhatározat 2-es 
számú melléklete tartalmazza, s azt 
kötelező módon ki kell függeszteni a 
polgármesteri hivatalok székhelyén. 
Ennek értelmében nem lesznek jo-
gosultak a fűtéssegélyre azok, akik a 
lakhelyükként szolgáló ingatlanon 
kívül birtokolnak másabb épületet, 
függetlenül annak rendeltetésétől. 
Amennyiben a lakáshoz tartozó bel-
terület, illetve udvar meghaladja az 
1000 m2-t (városon), illetve a 2000 
m2-t (vidéken), ugyancsak fennáll 
a jogosulatlanság ténye. Továbbá 
kizáró ok 2 hektárt (1-3 tagú család 
esetében), illetve 3 hektárt (3 csa-
ládtagnál nagyobb család esetében) 

meghaladó erdőterület, 1,5, illetve 
2 hektárt meghaladó gyümölcsös, 
valamint 4, illetve 5 hektárt megha-
ladó szántó és kaszáló.

Az ingó javak esetében nem 
lesz jogosult a fűtéssegélyre az, aki 
1600 cm3 űrtartalmat meghaladó 
nagyobb személyautóval, haszon-
gépjárművel, illetve utánfutóval 
rendelkezik, vagy traktort, olajprést, 
gabonamalmot, gattert, druzsbát és 
egyéb fafeldolgozó berendezést bir-
tokol. Az a személy sem számíthat 
fűtéssegélyre, aki olyan bankbetét-
tel rendelkezik, amely meghaladja a 
3000 lejes értékhatárt.

Azok sem jogosultak a fűtésse-
gélyre, akik gazdaságában háromnál 
több szarvasmarha, ötnél több ser-
tés, húsznál több juh vagy 15 méh-
családnál több található. Ezt a „til-
tólistát” úgy kell értelmezni, hogy a 
felsorakoztatott javak közül bárme-
lyik megléte (tehát akár egyetlené is) 
kizárja a jogosultságot. 

A távfűtés esetében megjegy-
zendő, hogy a kormányhatározat 
10(2)-es szakasza értelmében a 
segély csak arra az elfogyasztott 
hőenergiára vonatkozik, amelyet 
a lakás fűtésére használtak el, és 
az nem foglalja magában a meleg 
víz előállítására fordított hőener-
giát. Amennyiben a ténylegesen 
elfogyasztott és leszámlázott havi 
fogyasztás (gigakalória) megha-
ladja az adott lakásra megszabott 
átlagos fogyasztást, akkor a kettő 
közötti különbözetre nem fo-
lyósítandó segély (a havi átlagos 
fogyasztás megszabott értékeit a 
sürgősségi kormányrendelet 1-es 
számú melléklete tartalmazza). 

A polgármesteri hivataloknak 
a majdani haszonélvezők 60 száza-
lékánál környezettanulmányt kell 
végezniük annak érdekében, hogy 
megállapítsák tényleges jogosultsá-
gukat. Ennek során ellenőriznünk 
kell a saját felelősségükre kiállított 

nyilatkozat tartalmazta adatok 
valódiságát, vagyoni helyzetüket, 
ugyanakkor információkat kér-
hetnek olyan személyektől is, akik 
ismerhetik a kérelmező anyagi szo-
ciális helyzetét. 

A távfűtés, illetve a földgáz 
esetében az egyéni fogyasztókhoz 
és a tulajdonosi egyesületekhez a 
típuskéréseket és a saját felelősség-
re kitöltött nyilatkozat űrlapját a 
szolgáltatóknak október 7-ig kell 
eljuttatniuk. A jogosult családok-
nak, illetve személyeknek ezeket 
az okiratokat a területileg illetékes 
polgármesteri hivatalhoz október 
28-ig kell benyújtaniuk. A jogo-
sultságra vonatkozó döntést a pol-
gármester hozza meg, s azt az érin-
tett személyekkel november 28-ig 
kell közölni a szolgáltatók vagy 
a lakástulajdonosok révén. Szi-
lárd vagy folyékony tüzelőanyag 
használata esetében a polgármes-
tereknek szeptember 29-ig kell 
összeállítaniuk a segélyre jogosul-
tak névjegyzékét. A vonatkozó pol-
gármesteri döntést a jogosultakkal 
október 14-ig kell közölni, a segély 
kifizetésére pedig egyetlen időpont-
ban kerül sor, az egész téli idényre 
vonatkozóan, november 14-ig. 

jóváhagyták a módszertani normákat

Kinek jár a téli fűtéssegély?

 fotó: bus Csaba

A Szent Anna Iskola elhelyező központja. Költözésre várnak fotó: mihály lászló


