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Sokan tartoznak a bankoknak
Minden lakosra 1650 eurós bankkölcsön jut
• A munkahely el-

vesztése vagy a családban bekövetkezett
változások miatt válhat rosszul fizető ügyféllé a legtöbb bankkölcsönnel rendelkező
személy – derül ki
abból a friss felmérésből, amely a bankok
és elégedetlen ügyfeleik között közvetítő
egyesület (CSALB)
kérésére készült.

tése vagy válás miatt következett
be. A válaszadók 23 százaléka vallotta azt, hogy jelentős egészségügyi problémák és az ezekkel járó
pluszkiadások miatt nem tud időben törleszteni. De a részletek összegének növekedése, a valuta árának
emelkedése is gondot jelentett több
mint 10 százalékuk esetében.
A Román Nemzeti Bank (BNR)
legfrissebb kimutatása szerint Ro-

mánia minden egyes lakosára 1650
eurós bankkölcsön jut, továbbá
idén júliusban országszerte 528 085
személynek volt 30 napnál nagyobb
elmaradása a hitelek törlesztésénél.
Az időben ki nem fi zetett részletek
összege 6,159 millió lejre rúg, és
ezeknek több mint fele lejben van.
Ebből 3,179 millió lejt tesz ki azon
részletek összege, amelyek esetében több mint 90 napnál nagyobb

Idén júliusban országszerte
528 085 személynek volt 30 napnál
nagyobb elmaradása a hitelek
törlesztésénél
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az elmaradás. Tavaly júliusban,
szintén a BNR kimutatása szerint
698 951 személynek volt 30 napnál
nagyobb elmaradása, és akkor az
időre nem törlesztett részletek öszszege 6,917 millió lej volt.

Heteken belül elkészül a park
• Két héten belül teljesen felújítják a székelyudvarhelyi

kórház főépülete mögötti zöldövezetet. A parkosítás során térkövezett sétányokat építenek, padokat állítanak,
a földmunkák után gyepesítik a területet, és dísznövényeket, fákat is ültetnek. A terület közepén felépítendő
kápolna jövőre készül el.

A

z új sétányok egy részét az alapozási munkák elvégzése után
már letérkövezték, és a padokat is elhelyezték a kórház főépülete mögött
készülő új parkban. Nagyjából egy
hónappal ezelőtt kapták meg a szükséges engedélyeket, ezért kezdődhettek el a tervezettnél később a munkálatok, de azóta nagyon jól haladnak a
parkosítással – tájékoztatott Lukács
Antal, a székelyudvarhelyi kórház
főigazgatója, aki szerint legfeljebb
két héten belül befejeződnek a munkálatok. A zöldövezetet termőfölddel

Nem sokáig maradnak üresen
a Studium–Prospero Kulturális
Központ kiállítóterének falai
Kuti Botond szovátai fiatal festőművész kiállítása után. Szeptember 10-én, azaz ma délután
hat órakor Kassay Zoltán néhai
marosvásárhelyi festőművész
emlékkiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket.

Gyarmathy János marosvásárhelyi szobrászművész több
mint 30 éves munkásságát
bemutató könyv jelent meg
nemrég Szepessy László szerkesztésében, ezt a művészi
albumot mutatják be szerdán
17 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban (Horea utca 6.
szám). A csíkszeredai Alutus
Kiadó gondozásában megjelent kötet sajátossága, hogy
egy ajándék DVD is jár hozzá,
amely Márton László Gyarmathy János bronzszobrairól
készült kisfilmjét, valamint
Bogdán Zsolt kolozsvári
színművész előadásában egy
versösszeállítást tartalmaz.
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Emlékkiállítás

Bronzvilág –
könyvbemutató
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szóban forgó online felmérésben összesen 1220 személy
vett részt, mindannyian hitelkártyával vagy bankkölcsönnel
rendelkeznek. Életkor szerint 34
százalékuk 45–64 év közötti volt, 33
százalékuk 35–44 év közötti, a többi
ennél fiatalabb. A válaszadók 71 százaléka nő, és 42 százalékuk 15 évnél
nagyobb régiséggel rendelkezik a
munka mezején.
A felmérésben részt vevők csupán 15 százalékának okoz komolyabb nehézséget a hitelek törlesztése, nekik van 30 napnál nagyobb
elmaradásuk a pénzintézetek felé.
Ami az elmaradás okait illeti, 37
százalékuk a családi jövedelem
csökkenését jelölte meg. A jövedelemcsökkenés a munkahely elvesz-
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töltik fel és gyepesítik, továbbá fákat
is ültetnek, hogy árnyékos legyen
majd a park, amely a kórházigazgató
szerint legalább olyan szép lesz, mint
a fül-orr-gégészeti részleg épülete
előtt kiépített park.
Mint arról korábban már írtunk, a
kórház vezetősége az eredeti terveket
kibővítve egy kápolna felépítését is
tervbe vette. Lukács Antal elmondta, szerette volna, ha erre már idén
sor kerül, ám ez nem valósulhat
meg, viszont a tervező már e héten
benyújtja hozzá az épületterveket,
hogy kiválasszák a megfelelőt és a
környezetbe leginkább illőt. A beruházás finanszírozásának egy részére
már kaptak ígéretet a katolikus egy-

háztól, és a főigazgató reméli, hogy a
többi történelmi egyház felajánlásaira is számíthatnak, továbbá állami
pénzeket is várnak. Az új imaház
veszi majd át a kórház adminisztratív
épületében működő jelenlegi kórházi
kápolna szerepét. A megüresedő helyiség majdani rendeltetéséről még
nem döntöttek, elképzelhető, hogy

fenntartják adminisztratív célokra a
három történelmi egyházi felekezet
kórházlelkészeinek.

Teljesen felújítják a kórház
főépülete mögötti zöldövezetet
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Előadás a könyvtárban
Dr. Kubassek János nemzetközi
geográfus, tudománytörténész
és világutazó tart előadást szerdán 17 órától a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban.
Vetítéssel kísért előadásában
Kőrösi Csoma Sándor életének
és útjának tanulságairól beszél
A Himalája magyar remetéje
című műve alapján.

A halottember
A Csíki Játékszín szeptember
12-én, csütörtökön 19 órától
Háy János A halottember című
monodrámáját játssza a Hunyadi László Kamarateremben.
A stúdió-előadás rendezője Kányádi Szilárd. Jegyvásárlásra
online a bilete.ro oldalon van
lehetőség, illetve személyesen
a Csíki Mozi jegypénztárában
(munkanapokon 9–18 óra
között) vagy előadás előtt egy
órával a helyszínen. A darabot
a csíki társulat szeptember
21-én, a magyar dráma napján
a székelyudvarhelyi 11. dráMA
fesztivál keretében is előadja.

Színjátszó találkozó
Tizennyolcadik alkalommal
rendeznek Műkedvelő Színjátszó Találkozót Csíkszentmihály
községben október 13-án.
Ezúttal Csíkvacsárcsiban tartják
a találkozót, melynek célja fellépési lehetőséget teremteni az
amatőr színjátszó csoportoknak.
A jelentkezéseket október 4-éig
várják. Bővebb tájékoztatás a
vacsarcsi@gmail.come-mail-címen vagy a 0741-077090-es
telefonszámon kérhető.

