
A tavalyi 2800-hoz képest idén 
megnőtt a fűtéspótlék-kérelme-
zők száma Csíkszeredában, eddig 
már körülbelül 5200 kérést iktat-
tak a polgármesteri hivatalban. A 
szociális osztály vezetője szerint a 
feldolgozásnál nagy gondot okoz, 
hogy sokan a kérésük mellé nem 
csatolták a szükséges iratokat. 
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Legnagyobb gond a lakószö
vet ségektől beérkező fűtés
pót lékkérésekkel van Csík sze

redában, hiszen nagyon sok esetben 
egy félreértés miatt csak a kérést 
adták le az igénylők, nem csatolták 
mellé a szükséges iratokat.

– Nagyon sok esetben még a 
személyazonossági igazolvány má
solatát sem csatolták a kéréshez az 
emberek, holott abból tűnik ki, 
hogy arra a lakásra kértee valaki 
a fűtéstámogatást, ahol a lakcíme 
van – mondta Kövér Katalin, a 
Csíkszeredai Polgármesteri Hiva
tal szociális osztályának vezetője.

Sok esetben hiányoznak azok az 
iratok is, amelyekből megállapítha
tó a kérelmezők jövedelme, illetve 
az, hogy annak a lakásnak, amelyre 
kérik a fűtéspótlékot, tulajdonosae 
a kérelmező, vagy éppen bérlő, ne
tán a tulajdonos vagy a bérlő által 
közjegyző előtt felhatalmazott sze
mély. Más ugyanis nem kérheti a 
támogatást. Persze, többen is meg
próbálják kijátszani a szabályokat, 
Kövér Katalin szerint főleg a fával 
fűtő kérelmezők között akadnak 
olyan esetek, hogy ugyanarra az 
ingatlanra mindhárom ott lakó fel
nőtt kéri a fűtéspótlékot.  

Ezért azzal a felhívással fordult 
az érintettekhez, hogy aki tudja, 
hogy nem adta le ezeket az irato
kat a fűtéstámogatási kéréssel egy 
időben, vigye be azokat a polgár
mesteri hivatalba, hogy kérése el
bírálható legyen.

A kérések feldolgozása egyéb
ként folyamatosan zajlik. 

– Aki november 20ig leadja 
az igénylését, már november hó
napra megkaphatja a támogatást, 
de ez nem jelenti azt, hogy 20a 
után nem veszünk el kéréseket, 
legfennebb csak a következő hó
napra kap támogatást a kérelmező 
– mondta Kövér Katalin. 

Többen kérik, mint tavaly
2010ben Csíkszeredában 1700 

távfűtéses lakásban lakó család vagy 
egyedülálló személy kapott fűtéstá
mogatást, a segélyben részesülő gáz
zal, illetve fával fűtők száma pedig 
összesen 1100 volt. Ezzel szemben 
idén már jóval többen kérelmezték a 
fűtéstámogatást, a tegnapig iktatott 
kérések száma 5200 körül van.

– Mivel a kérések még folyama
tosan jönnek, elmondható, hogy 
ez a szám nem végleges – mondta 
Kövér Katalin.

Ami a visszautasított kéréseket il
leti, ezek száma tavaly 200 volt, idén 
eddig körülbelül 4050re tehető. 

– Van rá példa, hogy valaki lete
szi a fűtéspótlékkérését egy lakcímre, 
holott a nevén azon az ingatlanon 
kívül más ház is van. Az ilyeneket 
hamar kiszűrjük, hiszen minden ké
relmezőt leellenőrzünk az adónyil
vántartásunkban, így hamar kiderül, 
hogy hány ház van a nevén, mekkora 
terület, milyen gépkocsi – mondta 

Kövér Katalin. Azoknak, akik ezen 
a rostán fennakadnak, már most el
utasítják a kérését, azok viszont, akik 
más kizáró ok miatt nem jogosultak 
a segélyre – például van láncfűré
szük vagy más fafeldolgozó gépük, 
háromnál több tehenük, ötnél több 
sertésük, hogy csak néhány kizáró 
okot említsünk – később, az úgyne
vezett szociális környezettanulmány 
során bukhatnak le. 

– Minden hónapban kapunk a 
kifizetési ügynökségtől egy listát, 
hogy hová, kihez kell mennünk 
ellenőrzésre, úgynevezett szociá
lis környezettanulmányt végezni. 
Akkor kerül majd sor arra, hogy 
számba vegyük a kérelmező in
góságait, és megállapítsuk, hogy 
rendelkezike olyan javakkal, 
amelyek kizáró jellegűek a fűtés
pótlék igénylésénél – magyarázta 
Kövér Katalin. 
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A téma a padlón hever és legalább hét szólamban horkol, 
miközben árad belőle a korrupció bűze – egy mondatban így 
írnám körül a honi labdarúgás jelenlegi helyzetét. Ha valaki 
megkérne, hogy mindezt fogalmazzam meg szebben is, akkor 
azt írnám, hogy a román foci éppen Csipkerózsika édes álmát 
alussza, csak hát a közismert mesehőst tudtommal csókkal, 
nem pedig kenőpénzzel keltették életre. Na jó, egyezzünk meg 
abban, hogy a mi focink irtó beteg, és egyhamar nem látok 
esélyt a felgyógyulására – s ennek most nincs köze a hasonló 
helyzetben lévő román egészségügyhöz.

Kirobbanó focisikerekre lassacskán már csak az időseb-
bek emlékeznek, a világbajnoki vagy kontinenstornán való 
részvételről szóló újságcikkek is egyre inkább sárguló papír-
ról kacsintanak ránk. Mindeközben a legnépszerűbb hazai 
sportág vezetői epekedve vágynak arra, hogy a nagy európai 
asztalról némi morzsa jusson a román focinak is, nemzetközi 
kupadöntőt, Eb-tornát rendeznének, erejükből egyelőre csak 
kirakatrendezésre futja, miközben házuk táján hegyekben áll 
a piszok. Nem is csoda, hogy sorra jönnek a pofonok.

„Nagyszerű stadionjuk és labdarúgó-szövetségük van” – 
mondta Bukarestben Michel Platini, UEFA-elnök amikor 
meglátogatta a még épülő Naţional Arenát és sajnálatát fe-
jezte ki, hogy nem tud eljönni a román–argentin találkozóra. 
Sebaj, mert a dél-amerikaiak sem jöttek el. Aztán ország-világ 
látta, hogy a stadion gyepszőnyege alkalmasabb burgonyater-

mesztésre, semmint focizásra. A szakszövetségről meg annyit, 
hogy Mircea Sandu elnök szabadidejében éppen a korrupció-
ellenes ügynökség kérdéseire válaszolgat.

De van már Aréna-ügy is, úgy tűnik, az új stadio-
nokban idehaza a botrány csíráját is beleépítik. Még friss 
a hír, hogy őrizetbe vették Kolozs Megye Tanácsának el-
nökét, a vádak szerint Radu Bica csúszópénzt kért, hogy 
„megbuherálja” a Kolozsvár Aréna karbantartási munká-
lataira kiírt versenytárgyalást. A Petrolul Ploieşti új stadi-
onjának is van sztorija, ott egy néző rohant be és ütötte le 
az ellenfél egyik hátvédjét.

Na de szűkítsük a kört, nézzünk körbe szűkebb pátri-
ánkban: nemrég még Székelyudvarhely képviselte Hargita 

megyében a legmagasabb szinten a labdarúgást. Az ud-
varhelyi foci idén ünnepelte történelmének 90. évét, az ez 
alkalomból rendezett záróünnepségen szinte zabáltuk a 
nagyszerű múltat felidéző kivetített fényképeket, miközben 
azon siránkoztunk, hogy miért nincs a megyének egy va-
lamirevaló, legalább B divíziós csapata? Mondják persze, 
hogy a jövő építését az alapoknál kell kezdeni, de ez a duma 
már olyan régi, hogy az ifjú reménységek időközben öreg-
fiúkká cseperedtek. S ha már a közhelyeknél tartunk, hadd 
tegyem hozzá kis optimizmussal, hogy dereng némi fény az 
alagút végében. Örömmel tapasztalom, hogy – közeledő vá-
lasztások ide vagy oda, de – egyre több focipályával  és/vagy 
sportbázissal gazdagodunk. Egy gyors leltárt készítettem 
Udvarhelyszéken, megállapítva, hogy csak a 2011-es eszten-
dőben Szentegyházán, Siménfalván, Homoródalmáson, 
Székelyvarságon, Farcádban és Oklándon is volt minek örül-
niük a focibarátoknak. Holnap pedig Nagygalambfalván 
pukkanthat a pezsgő hasonló okokból.

Sokan örülnek az ilyen megvalósításoknak, de legin-
kább azok tudják értékelni, akik annak idején betonon, 
aszfalton, salakon rúgták azt a fránya bőrgolyót.

S míg a több sebből vérző hazai profi labdarúgásnak 
kilátástalan a jövője, mi örömfocisok legalább elmondhat-
juk, hogy jobban megy sorunk. Ráadásul még az esetleges 
vereséget is örömmel sörözzük le...

(S)örömfociban
már látom a jövőt

      NézőpoNt n Szász Csaba

hirdetés

Nagyon sokan kérnek támogatást, de hiányos iratcsomókkal jelentkeznek 
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Meghaladta az ötezret 
a kérelmezők száma


