
Nehéz nyugdíjba menni, és még 
nehezebb, ha valamiért újra kell 
számoltatni a nyugdíj összegét. 
A váltás nemcsak pszichológiai 
szempontból jelent különös terhet, 
hanem a bonyolult számítási pro
cedúra miatt hónapokra kinyúlhat 
az utolsó fizetés és az első nyug
díj közötti időszak. A szerencsé
sebbek a család segítségével vé
szelhetik át a jövedelemkiesést, 
sokaknak azonban gondot okoz 
a pénzhiány. A nyugdíjpénztártól 
származó információink szerint 
akadnak ugyan gondok, ám a 
csúszás Hargita megyére nem 
jellemző.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A jelenségre több, az ügyben 
érintett olvasó is felhívta a 
figyelmet az elmúlt időszak-

ban, közöttük például egy nyugállo-
mányba vonult tanárember, akinek 
öt hónapot kellett várakoznia, amíg 

a postás meghozta az első nyugdíját. 
A miértre szűkszavúan válaszoltak 
a nyugdíjpénztárnál: lassú az adat-
feldolgozás. Legújabban a téma a 
lövétei főutcán köszönt vissza. Egy 
helyi lakos, megneszelve terepjáró 
kollégákban az újságírót elpanaszol-
ta, hogy április óta várnak az újraszá-
molási határozatra. 

– Betegnyugdíjat kapott a pá-
rom, de elérte a jogszabály szerinti 
életkort, amely alapján öregségi 
nyugdíj illetné meg. Az újraszámo-
láshoz valamikor áprilisban nyúj-
tottuk be a szükséges papírokat, 
ám azóta is várunk a megoldásra 
– számolt be helyzetéről a pana-
szos, aki csak annyit árult el, hogy 
homoródalmási lakos. 

Kevés a személyzet
Megkeresésünkre Bán Katalin, a 

Hargita Megyei Nyugdíj- és Társa-
dalombiztosítási Pénztár igazgatója 
elmondta, hogy az esetleges csúszá-
sok fő oka, hogy az intézmény sze-
mélyzetének számát csökkentették. 
Tizenöt állást törölt el az átszervezés, 
összesen 55 alkalmazottal dolgozik 
jelenleg az intézmény. 

– Hangsúlyoznám, hogy ez a tel-
jes személyzet, és nem minden mun-
katárs foglalkozik a nyugdíj-megál-
lapítással. A beérkező nyugdíjazási 
kérelmek számát tekintve kevesen 
vagyunk – fejtette ki az igazgató. 

A rendszert lassította az év 
elején hatályba lépett új nyugdíj-
törvény, időbe telt, amíg sikerült 
hozzáigazítani a munkát az új jogi 
keretek követelményeihez, főként 
az új informatikai szoftver bejá-
ratása körül merültek fel gondok. 
Mára azonban ez az állapot meg-
szűnt, gördülékenyen dolgozik az 
intézmény. 

– A nyugdíj-újraszámítási kér-
vények körül vannak még lemara-
dások, de az új esetekre ez egyáltalán 
nem jellemző, részünkről többnyire 
sikerül tartani a törvény által előírt 
legtöbb 45 napot – mondta Bán 
Katalin, hozzátéve, éppen azért tör-
téntek így a dolgok, hogy a frissen 
nyugállományba vonulók a lehető 
legkevesebb ideig maradjanak jöve-
delem nélkül. 

– Azoknak, akik valamiért újra-
számolást igényeltek, havi rendsze-
rességgel érkezik a „régi” nyugdíj, 
tehát van valamiféle egzisztenciális 
forrásuk. Ez nem mondható el a 

frissen nyugállományba vonulók-
ról, ezért igyekeztünk előbb ezeket 
az eseteket megoldani – tájékozta-
tott az igazgató.

Lyuk a rendszerben
Míg a nyugati országok legtöbb-

jében sikerült áthidaló megoldást 
találni – legtöbb esetben folyósíta-
nak egy létminimum körüli összeget 
a nyugdíjba vonulóknak, amelyet 
majd a nyugdíj összegének végső 
megállapításánál kompenzálnak –, 
addig Romániában az utolsó fizetés 
és az első nyugdíj közötti időszakot 
gyakorlatilag jövedelem nélkül kell 
átvészeljék az érintettek. 

Elvben nem okozna gondot, hi-
szen a törvény alapján az igazgatósá-
gon 45 nap alatt kellene megoldani-
uk az ügyet. Persze akkor, ha teljes 
iratcsomót nyújtott be a kérelme-
ző. Sok esetben nem egyszerű a pa-
pírok összegyűjtése, főként akkor, 
ha több munkahelyen dolgozott 
a kérelmező. A csúszások okozta 
több hónapos jövedelemkiesés ide-
je alatt pedig ki-ki úgy boldogul, 
ahogyan tud, jó esetben a család 
segítségével vészeli át az időszakot, 
vagy idejében gondoskodik félre-
tett pénzről. Rosszabb esetben az 
időközben felhalmozódó számlák, 
a nyugállományba vonuló személy 
önhibáján kívüli, felesleges adóssá-
got generálnak. 

Máréfalván nyolcadik alkalom
mal szervezték meg a Székely 
kapuk Napját, e népi alkotások 
nép szerűsítése céljából. A szer
vezők ugyanakkor szeretnék fel
hívni a figyelmet e kapuk jelen
tőségére. A máréfalviak idén 17 
kaput újítottak fel, de nemcsak 
az udvarhelyszéki bejárókat óv
ják, hanem például a 236 éves 
csíkszentgyörgyi kapumatuzsále
met. A kezdeményezés immár 
nagy sikernek örvend Zetelakán 
is, ahol 2007 óta ugyancsak a 
székely kapuk megvédésén fára
doznak.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Idén is kaputúrára hívta az ér-
deklődőket a Kőlik Hagyo-
mányőrző Művelődési Egye-

sület által 1999 óta megszervezett 
rendezvény. A máréfalviak által 
megálmodott Utcakép, falukép el-
nevezésű program nemcsak az ud-
varhelyszéki kapukra összpontosí-
tott, hanem a megye más értékes 
alkotásait is szárnya alá vette. A 
buszos túra után Menaságon min-
den érdeklődőt szakmai tanácsko-
zásokra hívtak, amely bográcsos 
ebéddel zárult.

Utcakép, falukép
2009-ben kezdődött el a szé-

kely kapuk felújításáért küzdő, ezek 
restaurálását célzó Utcakép, falukép 
program, amelyet a Kőlik Hagyo-
mányőrző Művelődési Egyesület, 
Máréfalva Helyi Tanácsának, vala-
mint Hargita Megye Tanácsának 
segítségével működtet. 

– Most októberben vagyunk, de 
csak az idén 17 kaput javítottunk fel, 
kisebb-nagyobb beavatkozásokat vé-
gezve rajtuk – közölte Kovács Piros-
ka, az egyesület tiszteletbeli elnöke, 
amint a rendezvény keretein belül 

szervezett autóbuszos túrán áthalad-
tunk Máréfalván.

A kapuk helyi védettségnek ör-
vendenek, azokon az önkormányzat 
beleegyezése nélkül sem lebontani, 
sem változtatni nem szabad. 

– Ha valakinek kötött nagykapu-
ja van, és esetleg újat akar csináltatni, 
akkor az újnak is ugyanolyannak kell 
lennie – fogalmazott a tiszteletbeli 
elnök.

Nemcsak egy közönséges 
kapu
A Székely kapuk Napja prog-

ramsorozat első állomása és egyben 
fénypontja a 2011-ben restaurált, 
de eredetileg 1775-ben állított 
csíkszentgyörgyi kapu felavatása 
volt. Ünnepi beszédében Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke kulturális örökségünk meg-
védésére szólított fel mindenkit, és 
az ünnepségen részt vevő fiatalokat 
arra biztatta, hogy majd ők is szé-
kely kaput állítsanak. Az ünnepi 
beszéd után a sok mindent megélő 
kaput Albert Homonnai Márton 

építész mutatta be az érdeklődők-
nek, kifejtve: a székely kapu nem 
csupán egy közönséges kapu, élet 
van benne, a maga faragásaival, fes-
téseivel, ezen keresztül lépünk ki a 
közösségi életbe és ezen térünk visz-
sza szeretteinkhez.

Zetalakán is védik 
a székely kapukat
A máréfalvi példára műemlék-

védelmi bizottságot hoztak létre a 
Zetelakán található székely kapuk 
megóvására. 

– 38 kaput helyeztünk védettség 
alá és szerződést kötöttünk a gazdák-
kal, hogy nem bonthatják le kapui-
kat, és javításokat is csak a bizottság 
beleegyezésével végezhetnek rajta 
– számolt be a zetalaki kezdeménye-
zésről Dimén Levente, a bizottság 
alapítója.

A kezdeményezéshez pozitívan 
álltak hozzá a helybéliek, ahol eddig 
tíz sürgős beavatkozásra szoruló ka-
put sikerült felújítani a helyi önkor-
mányzat, a közbirtokosság, valamint 
a megyei tanács segítségével.
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SZéKeLy KApUK NApjA – A KApUMeNtéS SZoLgáLAtábAN

A béjövőnek szállás, 
a kimenőnek békesség

A felújított kapumatuzsálem Csíkszentgyörgyön  fotó: berkeczi zsolt

Jövedelemkieséssel kezdődnek a nyugdíjasévek fotó: mpinteractiv.ro

NeHéZ HóNApoK eLé NéZNeK A friSS NyUgdíjASoK

Az utolsó fizetéstől 
az első nyugdíjig


