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H I R D E T É S

Az óesztendő búcsúztatása 
jó alkalom visszatekinteni 
arra a kölcsönösen előnyös 
együttműködésre, mely
a marosvásárhelyi Optika
cégcsoport és ügyfelei között 
volt, az új év meg jó alkalom lehet 
együttműködésünk folyatatására. 
Ha sikerült hozzájárulnunk ahhoz, 
hogy 2018-ban tisztábban lássák
a dolgokat, akkor eredményes évet 
tudhatunk magunk mögött.
Ígérjük, hogy a 2019-es évüket
még szebbé próbáljuk tenni!
Jeremiás László cégvezető

A 2019-es új év közeledte örömteli alkalmat nyújt 
számunkra, hogy Marosszentgyörgy község 
lakosainak egészséget, örömöt, munkabírást 
és vágyaik teljesülését kívánjuk, ugyanakkor 
megköszönjük, hogy az idén is támogatták az 

önkormányzat terveit, munkáit. Boldog új évet!
Sófalvi Szabolcs polgármester
Birtalan István alpolgármester

Szováta és környéke lakóinak és szívesen visszatérő 
vendégeinek egészségben és beteljesülésekben gazdag 

új évet kíván a település polgármestere, Fülöp László.

Start-Up Nation: 
pályázhatnak a cégek

Csütörtöktől lehet jelentkezni a 
Start-Up Nation 2018-as támoga-

tási programra. Az üzleti szféráért 
felelős minisztérium honlapján ta-
lálható alkalmazás 30 munkanapig 
lesz elérhető. Jelentkezni kizárólag 
online lehet. Az anyagi támogatás 
nem visszatérítendő, egy haszonél-
vező legtöbb 200 ezer lejt kaphat, 
és az összeg fedezheti az összes 
várható kiadást, ami a pályázatban 
szerepel. A hivatalos tájékoztatás 
szerint a pályázatokat egy átlát-
ható kritériumrendszer alapján 
pontozzák valós időben. A mini-
mális pontszám a pozitív elbírálás 
esélyéhez 50 pont a lehetséges 100 
pontból.

A Start-Up Nation 2018 program 
haszonélvezői 2017. január 30-a 
után alapított cégek lehetnek, ame-
lyek a termelés, a szolgáltatások, a 
kereskedelem vagy a kreatív ipará-
gak terén tevékenykednek. A részvé-
telhez ezeknek a vállalkozásoknak 
legalább egy teljes munkaidős állást 
kell létrehozniuk meghatározatlan 
időre, és a projekt megvalósulása 
után még legalább két évig ezt fenn 
kell tartaniuk.

A de minimis támogatás célkitűzé-
se a kis- és közepes vállalkozások 
alapításának és fejlődésének a 
bátorítása, gazdasági teljesítményük 
javítása. Prioritást élveznek a gazda-
ságilag kevésbé fejlett vidékek, ahol 
az európai átlaghoz mérten kevés 
kkv. működik. A cél új munkahelyek 
teremtése, a hátrányos helyzetű 
személyek, a munkanélküliek és 
a frissen végzettek munkaerőpiaci 
integrálása. (B. E.)

TIZENNYOLCMILLIÓ EURÓT KÖLTÖTTEK A TURISTÁK A HOSSZÚ HÉTVÉGÉN A ROMÁNIAI ÜDÜLŐTELEPEKEN

Karácsony sípályán, gyógyfürdőben

Népszerűek a síparadicsomok. Mintegy 24 ezren töltötték a hosszú hétvégét hegyvidéken

Sok romániai töltötte a karácso-
nyi hétvégét valamely belföldi 
vagy külföldi üdülőtelepen.

 »  KRÓNIKA

M integy 18 millió eurót költött 
139 ezer turista a romániai 
vendéglátóipari egységek-

ben a karácsonyt övező hosszú hét-
vége alatt a romániai idegenforgalmi 
munkáltatók országos szövetségé-
nek (FPTR) összesítése szerint. Dra-
goş Răducan, a szervezet ügyvezető 
alelnöke az Agerpres hírügynökség-
nek elmondta, számításaik szerint 
a belföldi turisztikai célpontokat 
választó vendégek átlagosan 570 
lejt költöttek fejenként a turisztikai 
csomagokba foglalt szállásra és ellá-
tásra. Ezen túlmenően további 500 
lejt költöttek a turisták utazásra és 
szórakozásra. Ez 14 százalékos nö-
vekedést jelent a tavalyi hasonló 
időszakhoz képest. A karácsonykor 
és szilveszterkor belföldi üdülőte-
lepeket választó vendégek számá-
nak növekedése annak köszönhe-
tő, hogy a közalkalmazottaknak 
nyújtott üdülési csekkek közül 
több már csak ebben az időszak-
ban használható fel idén.

Feldobta az idegenforgalmat az 
is, hogy a karácsony közvetlenül a 
hétvége után következett, a kormány 
pedig munkaszüneti nappá nyilvání-
totta december 24-ét és 31-ét.

Dragoş Răducan közölte, a leg-
keresettebb célpontok ebben a pe-
riódusban a vidéki panziók vol-
tak, ahol a foglalás meghaladta a 
90 százalékot; itt mintegy 55 ezer 
vendég töltötte a karácsonyt. A leg-
többen Törcsvárat, Máramaros me-
gyét, a bukovinai, valamint a Sze-
ben környéki panziókat keresték 
fel, és fejenként 350 és 800 lej kö-
zötti összeget költöttek. Mintegy 24 
ezren töltötték a hosszú hétvégét a 
hegyvidéki üdülőtelepeken, ahol 
a komforttól és a szolgáltatásoktól 
függően 500 és 900 de lej közötti 

áron lehetett „telelni”. A romániai 
gyógyfürdőket is 24 ezren válasz-
tották az idegenforgalmi munkál-
tatók országos szövetségének ada-
tai szerint.

A szervezet közölte azt is, hogy 
a külföldi célpontokat választó 
román állampolgárok legnagyobb 
számban az osztrák, bolgár, svájci 
és franciaországi sípályákat ke-
resték fel karácsonykor. Sokan vá-
lasztották ugyanakkor a meleget, 
és utaztak egzotikus országokba, 
mint például Dubaj, Egyiptom 
vagy Marokkó.

 » A belföldi tu-
risztikai célpon-
tokat választó 
vendégek átla-
gosan 570 lejt 
költöttek fejen-
ként a turisztikai 
csomagokba 
foglalt szállásra 
és ellátásra.
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