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A GAZDASÁGI SZAKÉRTŐ SZERINT A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA TÜKRÖZI AZ ORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETÉT

Szinte minden pénz elmegy létfenntartásra
Nem lepte meg a gazdasági
szakértőt, hogy jövedelmünk
nagy részét élelmiszerre és
számlákra költjük. Bakos Levente szerint ez volt a trend
az elmúlt években is, és jól
mutatja, hogy gazdaságilag
hogyan is áll az ország.
» SZÁSZ CS. EMESE

VERESS
FOTÓ:
NÁNDOR

M

inden 100 lejből 42-t
ételre és italra, 20 lejt
pedig számlákra költ a
lakosság, míg oktatásra mindöszsze 50 bani megy – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS)
első negyedévre vonatkozó adatsoraiból. Amint arról lapunkban
beszámoltunk, egy romániai családnak az év első negyedévében
átlagosan 4542 lejes havi jövedelme volt, amelyből 3834 lejt el is
költött. Talán nem meglepő, de
a pénzünk több mint negyven
százalékát ételre és italra költjük, egészen pontosan minden
100 lejből 42-t erre fordítunk.
Ennek egy részét, mintegy 8 lejt
alkoholra és dohánytermékekre,
20 lej a számlákra megy el, míg
100 lejből 7 jut ruhaneműre, 6 lakáskarbantartásra, bútorokra és

Szomorú valóság. Jövedelmünk jó része megélhetésre megy el

csupán 5 az egészségünkre. Ennél többet, 7 lejt költünk például
közlekedésre, szabadidős és kulturális tevékenységekre mintegy
3 lejt fordítunk a 100-ból, s 2 lejt
költünk el szállodák, kávézók,
éttermek számláira is. A legkevesebbet az oktatásra fordítunk,
minden 100 lejből 50 banit.

Bakos Levente gazdasági
szakértő a statisztikai intézet
adataira reagálva elmondta,
számára nem okozott meglepetést, hogy jövedelmünk nagy
részét élelmiszerre és számlákra költjük, ez volt a trend az
elmúlt években is, s ez mutatja
azt is, hogy gazdaságilag mi-

egyszerűen nem jut rá” – fogalmazott Bakos Levente. A szakértő rámutat, a statisztikai hivatal is átlagokról beszél, akik
pedig minimálbérből élnek és
mondjuk albérletben kénytelenek lakni, azok akár a bevételük 80-90 százalékát is elkölthetik a havi megélhetésre.

ként áll az ország. „Nálunk a
jövedelem nagyon nagy százaléka megy el a megélhetésre, s
általában egy nemzet jólétét valójában az mutatja, hogy mire
elég a fi zetése. Nem azért költünk keveset kultúrára, oktatásra, kirándulásra, mert nem
szeretnénk, hanem azért, mert
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IDÉN MÁR A TIZEDIK UTCA KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IS HOZZÁLÁTTAK

Nagyszabású fejlesztések zajlanak Marosszentgyörgyön

N

agy öröm, de egyben kihívás is számomra párhuzamosan ennyi munkálatot
kivitelezni községünkben – nyilatkozta Sófalvi Sándor Szabolcs
polgármester. Az aszfaltozás mellett zajlik a Máriaffikastély felújí-

tása, a vízhálózat építése Tófalva
és Csejd falvainkban, a csatornahálózat bővítése több községi
utcában, ivóvíz szivattyú állomások építése az Erdőalja utcában,
a patakok martjának a karbantartása és a közvilágítás korsze-

rűsítése is. Ugyanakkor az új Kós
Károly stílusú kultúrotthon és
egy új óvoda megépítésére is folyamatban van a közbeszerzés,
valamint az iskola bővítésére is,
idén pedig egy sportbázis megépítése is elkezdődik az Állomás
utcában. Párhuzamosan országos szinten is úttörő projektnek
számított az „Esély mindenkinek
Marosszentgyörgyön” többszáz
hátrányos helyzetű személyen
segítő, szociális pályázatunk is
működésben van. Mindezek európai uniós vagy kormánypályá-

zatok, amelyeket nagy munka és
versengés következtében sikerült
megnyerni a község számára.
Ahogy az egy családban,
egészséges közösségben lenni
szokott, Maroszentgyörgyön is
fontos szerepe volt a hivatal és
lakosok közötti egyeztetésnek,
beszélgetésnek is, hiszen a község fejlesztése közös cél. Ilyenkor mindenkinek nagyon sok
ötlete, elképzelése, elvárása
van, de a legfontosabb, hogy
közösen keressük a kompromisszumot és közeledjünk, ta-

MAROSSZENTGYÖRGYI
FOTÓK:
POLGÁRMESTERI HIVATAL

A marosszentgyörgyi polgármesteri hivatal a héten a tizedik
utca leaszfaltozásához látott hozzá és idén újabb hét utca
következik. A verejtékes, sokszor erőt próbáló papírmunkát
és engedélyeztetési fázist a hivatal sikerrel zárta, így most
már az utcák a munkagépek dübörgésétől hangosak.

nuljunk együtt, közösségként
gondolkodni – jegyezte meg
Sófalvi Sándor Szabolcs polgármester. Minden lakos elvárásának valószínűleg nem tudunk
eleget tenni, mert figyelembe
kell vennünk a törvényeket, a
technikai szabályozásokat, de
mi, az önkormányzat részéről
nyitottak vagyunk a jó megoldásokra és hála Istennek a
lakók is megértőek és együttműködőek – zárta gondolatait
a polgármester.
Az aszfaltozásra visszatérve a
tíz utca, amelyben jelen pillanatban a korszerűsítések zajlanak a következők: Márton Áron,
Rózsa, Diófa, Cinege, Szilvafa,
Legelő, Agyagos, Malomrét,
Akácos (betonozott része) és a
Mezőgazdász utcák. Ezekben
minden valószínűséggel még
idén ősszel pezsgőt bonthatnak
a lakók. Ugyancsak idén nyáron
elkezdődik a korszerűsítés a Malom, Mocsár (régi rész), Kertész,
Patak, Szőlőskert, Hársfa (aszfaltozatlan rész) és Kultúrotthon
utcákban, valamint a Márton
Áron negyedben is. Ezeket a
nagyszabású útfelújítási munkálatokat európai uniós pályázatból végzi a marosszentgyörgyi polgármesteri hivatal, amely
a tavaly megyei első helyet foglalt el a községek által megnyert
pályázatok számát illetően. (X)

