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• TAVASZ, NYÁR

Az eltörölt regadó velejárója

Ezrek a Csíksomlyói passión

Egyik rekordot a másik után döntötte meg tavaly és idén a járműbejegyzések száma az országban: a
regadóként ismert regisztrációs díj
2017. februári eltörlése után főleg a
külföldről behozott használt autók
száma emelkedett meg. A folyamat
alól Székelyföld sem jelentett kivételt: két esztendő alatt érezhetően
megnövekedett az autók száma útjainkon. Minderről rendszeresen beszámoltunk az esztendő folyamán.

Márciusban jelentették be Csíkszeredában, hogy monumentális produkcióban, az eredeti szereplőgárdával és helyi táncosokkal is kiegészülve augusztus
18-án Csíksomlyón adja elő a Nemzeti Színház a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel közös produkcióját, a

Csíksomlyói passió című előadást. A nagy szavakat
valóban nagy tettek követték, hiszen augusztus közepén ezrek előtt játszották le a Csíksomlyói passiót, az
előadást a Duna Televízió is közvetítette, így tízezrek
láthatták a produkciót.

• TAVASZ
Medvetámadások
Székelyföldön kétségtelenül a medvetámadásokról szólt ez az esztendő:
szinte nem telt el olyan hét tavasszal, hogy nem kellett beszámolnunk
ilyen esetekről. Májusban írtunk arról a Szent Anna-tó környékén élő problémás medvéről – Sanyiról –, amelyet altatólövedékkel elkábítottak, majd
a zernyesti medverezervátumba szállítottak. A kilövés lehetősége fel sem
merült, mivel a vad nem lakott területen támadt korábban emberre. Nyáron
azonban már kénytelenek voltak kilőni egy medvét, amely a vakáció alatt
az egyik csíkszeredai iskola udvarára is betévedt.

• NYÁR
Új névvel, új arculattal jelentkeztünk

Rengeteg csapadék esett

Új névvel és megújult külsővel jelentkeztek lapjaink július 18-án. A térségi
hírlapírás mellett újra vállalkoztunk: a mindennapi hírekkel párhuzamosan az események mögé is próbálunk betekinteni, illetve olvasóink kérdéseire keresünk megnyugtató válaszokat. Vállalásunk elsőre merésznek
tűnt, ám annak igencsak örülünk, hogy Tisztelt Olvasóink velünk tartottak és tartanak azóta is, hiszen csak mi csak akkor tudunk dolgozni, ha
Önök feladatokkal bíznak meg.

• ŐSZ
A NYUGDÍJPONTOK ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA
2001 szeptember
2002 szeptember
2003 szeptember

1.762.482 régi lej (176,2 lej)
2.161.928 régi lej (216,1 lej)

2004 szeptember

2.869.507 régi lej (286, 9 lej)

2005 július

295,5 lej
339,3 lej

2006 szeptember

416 lej

2007 szeptember

697,5 lej

2008 október
2009 október

732,8 lej

2010 január

732,8 lej

2011 január

732,8 lej

2012 január

732,8 lej

• TÉL
Centenárium magyar szemmel

762,1 lej

2013 január

790,7 lej

2014 január

830,2 lej

2015 január
2016 január

871,7 lej
917,5 lej

2017 január

1 000 lej

2018 január

1 100 lej

2018 július

Évszám

Amennyire vártuk a májusi esőt,
annyira sokalltuk augusztus elején
a véget nem érő záporokat. Még a
tapasztalt, több évtizede földművelésből élő gazdák sem emlékeztek
olyan átfogó, szinte minden növénykultúrát érintő károkra, mint amilyeneket a júniusi és júliusi rengeteg
csapadék okozott Székelyföldön.

2.472.138 régi lej (247, 2 lej)

1 nyugdíjpont értéke lejben

Pontban számolt nyugdíjak
Átfogó anyagot közöltünk ősszel arról, hogy hogyan is alakult a nyugdíjpont értéke az elmúlt években. Infografikán is mutattuk, ahogy az elmúlt tizenhét évben folyamatosan növekedett a nyugdíjpont értéke és ezzel együtt
az öregségi nyugdíj összege is: a 2001-es 176 lejes nyugdíjpontról a jelenlegi 1100 lejre. Ugyanakkor a kormány a nemrég elfogadott nyugdíjtörvény
módosításával további nyugdíjpontnövelést vezet be lépcsőzetesen 2021-ig,
amikortól 1875 lejt ér majd egy nyugdíjpont.

Székelyföldet érthető okok miatt hidegen hagyta, az ország többi része
azonban lázban égett az év folyamán a centenárium miatt. A hangulat december elsejére csúcsosodott
ki. Lapunkban Erdély száz évvel
ezelőtti elcsatolása kapcsán arra kerestük a választ, hogy túl fogunk-e
tudni lépni valaha a Trianon okozta
traumán, továbbá képesek leszünk-e
a keserű nosztalgiát egy derűsebb
jövőképre cserélni? A centenáriumi
év eseménysorozatainak csúcspontján tehát azokat a kérdéseket tettük
fel, amelyek az erdélyi magyarok
számára fontosabbak. Dilemmáinkra történész, a társadalomkutató és a
pszichológus válaszolt.

