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Mire költünk havonta?
Minden 100 lejből 42 lej ételre és italra megy el
• Minden 100 lejből 
42-t ételre és italra, 20 
lejt pedig számlákra 
költünk, míg oktatás-
ra mindössze 50 bani 
megy – ez derül ki az 
országos statisztikai 
hivatal szerdán közzé-
tett adataiból. De mire 
költünk még, és mit 
mutatnak a számok a 
gazdasági szakértő 
szerint?
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E gy romániai családnak az év 
első negyedévében átlago-
san 4542 lejes havi jövedelme 

volt, amelyből 3834 lejt el is költött 
az országos statisztikai hivatal szer-
dán közzétett adatai szerint. Talán 
nem meglepő, de a pénzünk több 
mint negyven százalékát ételre és 
italra költjük, egészen pontosan 
minden 100 lejből 42-t erre fordí-
tunk, ennek egy részét, mintegy 8 
lejt alkoholra és dohánytermékekre, 
20 lej a számlákra megy el, míg 100 
lejből 7 jut ruhaneműre, 6 lakáskar-
bantartásra, bútorokra és csupán 
5 az egészségünkre. Ennél többet 
költünk például közlekedésre, 7 lejt, 
szabadidős és kulturális tevékeny-
ségekre mintegy 3 lejt fordítunk a 

100-ból, s 2 lejt költünk el szállodák, 
kávézók, éttermek számláira is.  A 
legkevesebbet az oktatásra fordí-
tunk, minden 100 lejből 50 banit.

A szakértő nem lepődött meg

Bakos Levente gazdasági szakértő a 
hivatal adataira reagálva elmondta, 
számára nem okozott meglepetést, 
hogy jövedelmünk nagy részét élel-
miszerre és számlákra költjük, ez 

volt a trend az elmúlt években is, 
s ez mutatja is, hogy gazdaságilag 
hogyan is áll az ország. „Nálunk a 
jövedelem nagyon nagy százaléka 
megy el a megélhetésre, s általá-
ban egy nemzet jólétét valójában az 
mutatja, hogy mire elég a fi zetése. 
Nem azért költünk keveset kultú-
rára, oktatásra, kirándulásra, mert 
nem szeretnénk, hanem azért, mert 
egyszerűen nem jut” – fogalmazott 
Bakos Levente, aki rámutat, a sta-

tisztikai hivatal is átlagokról beszél, 
akik pedig minimálbérből élnek, és 
mondjuk albérletben kénytelenek 
élni, azok akár 80-90 százalékot is 
elköthetnek a havi bevételükből a 
havi megélhetésre.

Jövedelmünk jó része 
megélhetésre megy el
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Felfüggesztették 
a polgármestert
Felfüggesztette Maria Precup 
szászrégeni polgármestert 
Mircea Duşa, Maros megyei 
prefektusa csütörtökön. A pre-
fektus elmondta, kézhez kapta 
a legfelsőbb bíróság jogerős 
ítéletének indoklását. Korábban 
a szászrégeni elöljárót összefér-
hetetlennek találta az Országos 
Feddhetetlenségi Ügynökség 
(ANI), hiszen 2012-2014 között, 
amikor első mandátumát töltötte 
a város élén, egy magáncég 
cenzoraként is dolgozott. Az 
ANI döntését erősítette meg 
a legfelsőbb bíróság májusi dön-
tése, amit a napokban közöltek 
ki a prefektussal. A polgármes-
ternek tíz napja van, hogy a fel-
függesztést kiközlő rendeletet 
megtámadja a bíróságon. Ha ezt 
nem teszi meg, akkor távoznia 
kell a város éléről. Helyét ifj. 
Márk Endre alpolgármester fogja 
átvenni. A prefektus nem kívánt 
arra a kérdésre válaszolni, 
hogy szerveznek-e előrehozott 
választásokat Szászrégenben.

Kürtőskalács- 
fesztivál
Gasztro-kulturális napokat 
tartanak Csíkdánfalván a hét-
végén, amelynek fő attrakciója 
a kürtőskalács-sütő verseny 
lesz. Szombaton a rendezvény 11 
órakor úszóversennyel kezdő-
dik, 11.30 órától pedig azokat a 
csapatokat regisztrálják, akik 
részt vesznek a kürtőskalácssü-
tő-versenyen. A megmérettetés 
12 órától kezdődik, a díjazásra 
16. 30 órakor kerül sor. 17 órától 
Arany Timi lép fel, 19 órától 
zenél az One More Minute, az 
estét DJ-party zárja. Vasárnap 10 
órától kezdődik a főzőverseny. 
11 órától lesz a szentmise. 16 
órától a gyermektánccsoportok 
előadása következik, 17 órától 
az Orotvai komák lépnek fel. 
A főzőverseny kiértékelője 18 
órától lesz. Este koncertekkel 
folytatódik az ünneplés a 20 
órai Slágerebbje fellépésével. 
22 órától tűzijátékkal ér véget a 
kétnapos rendezvény.
 

Elektronikai hulladék- 
gyűjtés
A meghibásodott, régi elektroni-
kai eszközöket gyűjtik szom-
baton a gyergyószentmiklósi 

művelődési ház előtti téren. A 10 
és 17 óra között szervezett akció 

során tűzhelyeket, hűtőszekré-
nyeket, mikrohullámú sütőket, 
televíziókat, számítógépeket és 

minden egyéb, meghibásodott 
elektromos cikket elfogad-
nak. Aki ilyen hulladékot ad le, 
a következő ajándékokban ré-
szesül: 2x10 lej értékű ajándéku-
talvány az összes ép formában 
leadott fagyasztóra, fagyasztó-
ládára, illetve hűtőszekrényre, 
mosó- és mosogatógépre, 
ruhaszárítóra, valamint légkon-
dicionáló berendezésre.

• RÖVIDEN 

SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi Május 1. strand 
helyére épül a fejlesztési mi-

nisztérium által fi nanszírozott olim-
piai méretű uszoda. A terv már 2010-
ben elkészült, de mindeddig nem 
volt pénz a kivitelezésre. A terület 
a Maros Sportklubhoz tartozik, ők 
bontották le a volt strand maradvá-
nyait, és szabadították fel a területet. 
A napokban jelentek meg a helyszí-
nen a munkagépek, hogy elkezdjék 
a sportlétesítmény megépítését. A 
munkálatok idejére az elhanyagolt 
területen lévő görkorcsolyapályát 

fel kell számolni, viszont az uszoda 
megépítése után visszaépítik, és újra 
lehet használni majd. Mint a helyszí-
nen Gogolák Zsolt elmondta, a léte-
sítményben egy 25 és egy 50 méteres 
medence lesz, ez utóbbiban tíz sávon 
lehet majd edzeni, de országos, illet-
ve nemzetközi úszó- és vízipóló-ver-
senyekre is alkalmas lesz.

Ígéret: meglesz a pénz

Az olimpiai méretű uszoda tervezé-
sekor Romániában eddig egyedinek 
számító módszert választottak, a bel-
ső, negyven méter széles mennyezetet 
Svédországból hozott ragasztott fából 
készítik el, ami látvány szempontjá-

ból kiemelkedő lesz. Vasile-Daniel 
Suciu miniszterelnök-helyettes és 
fejlesztési miniszter tegnap Marosvá-
sárhelyen elmondta, a minisztérium 
biztosítja a kivitelezéshez szükséges 
pénzösszeget, és bízik benne, hogy a 
vállalt tizennégy hónap alatt kész lesz 
a létesítmény. Az uszoda befejezésé-
vel nem zárulnak le a helyszínen a 
munkálatok, hiszen mint Cosmin Pop, 
a Maros Sportklub igazgatója elmond-

ta, parkolókat kell majd kialakítani, 
és szeretnének egy többrendeltetésű, 
többek között konferenciatermeknek 
is helyet adó épületet felhúzni, hogy 
minden rendezvényt megfelelő körül-
mények között tudjanak megtartani.

Olimpiai méretű úszómedence egyedi megoldással
• Ragasztott fából készül, és negyven méter széles 
lesz a marosvásárhelyi olimpiai medence belső meny-
nyezete, ami egyedi megoldásnak számít Romániában 
– nyilatkozta a Székelyhonnak Gogolák Zsolt, a tervező 
cég képviselője. A nagylélegzetű munkálatnak a napok-
ban fogtak neki, a kifüggesztett engedély szerint jövő 
augusztus 25-ig kell befejezni.  A Maros és a Turbinaárok 

közötti egykori strandon 
nagy munkálat zajlik
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