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Tavalyhoz képest feleannyi üdülőjegyet osztott ki a nyugdíjpénztár

Elégedetlen nyugdíjasok
Kovászna megyében
is gondot okoz, hogy
idén kevesebb kedvezményes üdülőjegyet
kaptak a nyugdíjasok.

A

z előző évekhez képest
mintegy felére csökkent
idén a nyugdíjasok számára az állam által kibocsátott kedvezményes üdülőjegyek
száma, amely felháborodást
keltett az érintettek körében.
Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint több megyei nyugdíjpénztár is arról
számolt be, hogy az első félévben az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva mintegy feleannyi kedvezményes jegyet
tudtak értékesíteni. Köllő Piroska, a Kovászna megyei intézmény sajtószóvivője lapunknak elmondta: országos szinten 12 kezelőközpontnak az országos nyugdíjpénztár a főrészvényese, köztük van például a
kovásznai Dacia szálló. Ezek
esetében nem merült fel probléma, időben és megfelelő számban megkapták a kedvezményes kezelőjegyeket. A magánszolgáltatókat azonban ettől az
évtől közbeszerzés keretében
kell kiválasztani, a procedúra
pedig hosszadalmas, a fellebbezések miatt késtek a szerződéskötések, így számos megyében nem kapták meg időben az
utalványokat.
Köllő Piroska arról is beszámolt: a háromszéki nyugdíjasok körében Kovászna és

Eltűnt Bardocz
Sándor tévés

Üresen maradnak a medencék? Sok nyugdíjas várja az utalványt
Tusnádfürdő a legnépszerűbb.
Kovásznán nem is voltak gondok, ám Tusnádfürdőre csak
negyedannyi jegyet kaptak,
mint tavaly. A korábbi években előfordult, hogy ha valamelyik megye nem értékesítette az összes jegyét, akkor ezeket szétosztották ott, ahol hiány merült fel, de most ebben
sem reménykedhetnek, hiszen
az egész országban keveslik a
szelvényeket.
A kedvezményes kezelőjegyeket a társadalombiztosítási alapból finanszírozzák, a
16 napos üdülés során pedig
a nyugdíjasok 12 napig részesülnek gyógykezelésben. Az ár
tartalmazza a szállást és az

étkezést is. A költségekhez az
érintetteknek bruttó nyugdíjuk 50 százalékával kell hozzájárulniuk. Köllő Piroska arra
biztatja a nyugdíjasokat, hogy
ha igényt tartanak a kedvezményes gyógykezelésre, mégis nyújtsák be a kérést a megyei pénztárban. Az utalványokat pontszámok alapján ítélik
oda, ezt nem helyben bírálják
el, hanem az országosan egységes számítógépes programba kerülnek. A betegnyugdíjasok nagyobb pontszámot kapnak, illetve azok a nyugdíjasok
is, akik az elmúlt években nem
vették igénybe a kedvezményt.

Nem annyira drámai a helyzet
az Országos Tankönyvkiadónál,
mint azt a sajtó lefestette mondta a Krónikának Dáné Károly (képünkön), az állami intézmény vezetője, aki szerint régóta megérett
az idő a változtatásra.
Az aligazgatót annak kapcsán
kérdeztük, hogy a Mediafax hírügynökség beszámolója szerint
Liviu Pop oktatási miniszter szerdán bejelentette: menesztette az
Országos Tankönyvkiadó igazgatótanácsát, és hét végéig új vezérigazgatót nevez ki az intézmény
élére. Döntését azzal indokolta,
hogy az állami kiadó az elmúlt öt
évben csupán a tankönyvkiadásra
szánt pénz kevesebb, mint öt százalékát használta fel.
Dáné Károly – aki vezérigazgató hiányában évek óta aligazgatóként vezeti a kiadót – lapunknak
kifejtette, korábban, személyesen
kezdeményezte távozását, mivel
eldöntötte, hogy szeretné befejezni itteni tevékenységét, és a tanügyben folytatná. Ősztől ugyanis haza szeretne telepedni Marosvásárhelyre, és mivel alapképzése pedagógus, a nyáron részt vett
a tanári versenyvizsgán, ahol meg
is szerzett egy Maros megyei ka-

tedrát, magyarázta. Hozzátette, az
új igazgató kinevezéséről is egyeztetett a tárcavezetővel, és erre még
a jövő héten sor kerül, szeptember
végéig pedig továbbra is aligazgatóként segíti annak beilleszkedését. „Ettől függetlenül a munka folyik tovább, én a mai napon is váltottam üzenetet a miniszterrel
munkaügyben” – tette hozzá Dáné
Károly, aki szerint a tárcavezető
által említett vezetőtanácsi változtatásokra is megérett az idő. Kifejtette, ennek struktúráját az olyan
nagy állami cégekre dolgozták ki,
mint például a Román Vasúttársaság, de ez egy kiadó esetében nem
működött, ráadásul azért is indokolttá vált a változtatás, mivel a jövőben több vezetőtanácsi tag már
nem tudja ellátni a feladatot.
Az Országos Tankönyvkiadó
működésével kapcsolatos miniszteri elégedetlenségre reagálva kifejtette: ez állami intézményként
hátrányos helyzetben van, mivel
nagyobb az apparátusa, a tendereken nem tud ugyanannyi pénzért felkínálni egy tankönyvet,
mint a kevesebb emberrel, olcsóbban dolgozó magáncégek.
PAP MELINDA

BÍRÓ BLANKA

Elhalálozás
Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,

Semmit se várva és semmit se kérve.
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségeim az örvényekbe szórom.
A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.
(Reményik Sándor: Végrendelet)
Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Balogh Vendelin Zoltán

Közel egy hónapja nem találják hozzátartozói, ismerősei
Bardocz Sándor kolozsvári televíziós újságírót, népzenészt,
aki korábban a Román Televízió (RTV) kolozsvári területi stúdiója magyar szerkesztőségét
vezette. A rendőrségen azt jelentették, hogy az 54 éves férfi július 15-én távozott szucsági
(Kolozs megye) otthonából, azóta nem látták. A 175–180 centiméter magas, mintegy 75 kilogramm testsúlyú, barna hajú,
barna szemű férfi távozásakor
pólót, világos színű nadrágot,
barna cipőt viselt. A rendőrség
azt kérte, aki bármilyen információval rendelkezik róla, értesítse a legközelebbi rendőrséget
vagy hívja a 112-es sürgősségi
számot. A Ştiri de Cluj kolozsvári
hírportál szerint Bardocz korábban megpróbált öngyilkosságot
elkövetni, eltűnése előtt pedig
Magyarországon kezelték.

Dáné: működési gondok
indokolják a váltást

2017. július 23-án, életének 87. évében a magyarországi Csengeren elhunyt.
Szeretett halottunk hamvait 2017. augusztus 12-én 15 órától helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a gyergyószerhegyi temetőben.
Emlékét kegyelettel megőrizzük! A gyászoló család
Ezen a napon minden más,
újra mélyen érint meg a gyász.
Kicsordul könnyünk állva a sírodnál,
mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál.
Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál,
értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Szívünkben tovább élsz, emléked nem száll tova,
mert akit nagyon szerettünk, nem hal meg soha.
Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk,
csak te tudod, mennyire szerettük.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, rokon és szomszéd,

Buzás Gyula

nyugalmazott telefonkarbantartó-szerelő

életének 82., házasságának 53. évében, türelemmel viselt betegség után, 2017. augusztus 9-én nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2017. augusztus 12-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmihályi
ravatalozóból a helyi temetőbe. Önzetlen, odaadó és példás életéért áldott legyen emléke, s a föld, amely testét takarja, virágot teremjen teteme fölött és hirdesse, hogy
köztünk élt és hozzánk tartozott. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család – Csíkszentmihály

„Nagyon hiányzol! Hiába hordjuk sírodra a virágot,
eltemettük veled az egész világot.
Köszönjük, hogy a lelkedet a lelkünkbe írtad,
nincs felettük hatalma a sírnak.
Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a lelkünkben marad.” /
„Szerettem volna még élni köztetek, de a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehet, szeretteim Isten veletek.”
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága
jó gyermek, unoka, rokon, szomszéd, barát és jó ismerős,

Páll Róbert
életének 30. évében, 2017. augusztus 8-án tragikus körülmények között elhunyt.
Drága halottunkat 2017. augusztus 11-én, du. 2 órakor helyezzük örök nyugalomra
a református egyház szertartása szerint a belvárosi református ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés
előtt egy órával. Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal
róják le. A gyászoló család – Székelyudvarhely
Annyira szerettél, akartál és tudtál élni,
mindenkinek önzetlenül segíteni, adni és nem kérni.
A sors mégis oly kegyetlen volt veled,
olyan hirtelen kellett örökre elmenned.
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy az áldott jó ember,

Péter András
életének 67. évében, 2017. augusztus 10-én, rövid szenvedés után lelke visszaszállt a
Jóistenhez. Drága halottunkat 2017. augusztus 12-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a kászonújfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család – Kászonújfalu

Felhívás
Sata Andrei felperes ezennel értesíti Lázár András, Lázár József, Lázár Katalin és Lázár István alpereseket, hogy a Lövéte 892. szám alatti ingatlan elbirtoklási perének tárgyalása 2017. szeptember
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