
Miközben a nyugdíj-

rendszer három pil-

lére közül a második, 

azaz a kötelező ma-

gánnyugdíj a „legbiz-

tosabb pont”, sokan 

nincsenek tisztában a 

működésével. Olyanok 

is akadnak, akik nem 

is tudnak létezéséről 

vagy arról, hogy me-

lyik magán nyugdíj-

pénztárhoz tartoznak. 

Ahhoz azonban, hogy 

a jelenlegi munkavál-

lalók biztosítani tud-

ják a megélhetésüket 

nyugdíjas korukra, már 

most tudatos tervezés-

re lenne szükség.
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4. Az állami nyugdíjrendszerről mindenki hallott, a kötelező és önkéntes magánnyugdíjról azonban kevesebben

Virágvásárlásánál gyakori dilem-
ma, hogy cserepes vagy vágott 
virág volna-e megfelelőbb az adott 
alkalomra. Bár a döntést az illem, 
a szokás, a divat és az alkalom is 
befolyásolja, az is meghatározó 
tényező, hogy a cserepes virágot 
természetéből adódóan tartósabb-
nak gondoljuk, és elvárjuk, hogy 
hosszabb ideig díszelegjen, sőt ta-
lán még következő évben is nyíljon.

Egyházi és világi rendezvé-
nyek együtt teszik kerekké 
a Szentháromság ünnepére 
időzített Alfalvi Napokat, 
mely programja a szoká-
sosnál is gazdagabb idén. 
Az események ugyanis 
egybeesnek egy program 
megvalósításával; hét or-
szág képviselői érkeznek a 
nagyközségbe.
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Virágaink gondozása Meghívó feltöltődésre, gyarapodásra

Nem ajánlott lemondani a magánnyugdíjról

Megfizethetetlen 
az innovatív orvoslás 

800 vendéget hoz 
a zarándokvonat

oldal
5.

oldal
3.

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. FOTÓ: GECSE NOÉMI

Focitörténelmi 
pillanat
Sporttörténelmi pillanat következik 
el ma délután: 18 órától nemzetközi 
barátságos labdarúgó mérkőzést 
rendeznek a csíkszeredai stadion-
ban, Románia és Magyarország U15-
ös korosztályú válogatottja játszik 
egymás ellen. Az esemény kapcsán 
Varga Károlyt, az FK Csíkszereda és 
a Székelyföld Labdarúgó Akadémia 
szakmai igazgatóját kérdeztük.
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2018. május 16., szerda  IX. évfolyam, 91. szám  12 oldal  szabadeladásban: 1,50 lej

Az anyagilag kiegyensúlyozott nyugdíjaskorért már fiatalon tenni kellene

Részletek a 9. oldalon

Elkeserítő helyzetben 
vannak azok a romániai 
páciensek, akiknek újon-
nan kifejlesztett gyógy-
szerekre, kezelésre lenne 
szükségük. 

Több mint nyolcszáz zarán-
dokot hozva, idén is befut a 
gyergyószentmiklósi állomás-
ra a magyarországi Misszió 
Tours által szervezett Boldog-
asszony Zarándokvonat. 
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