#e-nyugdíjszelvény #Nézőpont #hírek

Könyvbemutató
Pénteken 19 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban
tartják Csata Éva nyolcadik
könyvének bemutatóját. A kötet
a Bookman Kiadó gondozásában jelent meg Örökkévalóság
címmel. A szerző meghívottai
Czirjék Katalin és Csatlos Tünde.
A helyszínen dedikált könyveket
kaphatnak a résztvevők.

Elektronikaihulladék-gyűjtés
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Recolamp és partnerei révén újabb akciót szervez
elektronikai és elektromos készülékek gyűjtésére. Szombaton
az alábbi övezetekből szállítják
el az elektronikai hulladékot:
Kárpátok sétány (Darina mellett),
Szabadi út (játszótér), sportcsarnok, Ifjúsági Ház (parkoló),
Béke és Coşbuc utca kereszteződése, Bükkös és Székely
vértanúk utca kereszteződése.
Az idősek segítséget kérhetnek
a 0748-196767-es telefonszámon
munkanapokon 8–16 óra között
az 50 kilogrammnál nehezebb
tárgyak elviteléhez.

Nem kérhetnek másolatokat dokumentumainkról
• Változások az ügyintézésben: ezentúl
tilos lesz a közintézményeknek és a
központi közigazgatási szerveknek
másolatokat kérni
dokumentumainkról,
illetve kibocsátják az
e-nyugdíjszelvényeket is.
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elkobzott családi vagyon visszaszerzésének, a családi birtok kezelésének. Az
erdélyi nemesi család leszármazottja a
Székelyhon TV-ben részletesen beszámol a román hatóságokkal, az igazságszolgáltatással a Bánffy-erdőkért
közel 15 éve folytatott küzdelemről,
továbbá arról, hogy a restitúció visszautasításán túlmenően azzal is szembesülni kényszerül, hogy a már
visszakapott birtokaikat is
visszapereli a román állam.
„Románia nem szeretné,
hogy földterületek nagy
mennyiségben jussanak magyar állampolgárok kezébe”
– állapítja meg Bánff y Farkas. A Nézőpontban kiderül,
miként él egy magyar Erdélyben, ha báró, miért tartotta fontosnak
a szórványmagyarság megmaradása
szempontjából a magyarlapádi szórványkollégium létrehozásának felkarolását, mit jelent számára a műemlékvédelem, az erdészet, a tánctáborok.
A Bánff y Farkassal fugadi birtokán készült interjút pénteken 12 órától tekinthetik meg a Székelyhon TV
YouTube-csatornáján.

Székelyhon TV
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A továbbiakban nem kérhetnek
másolatot dokumentumainkról
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z Országos Nyugdíjpénztár
(CNPP) ezentúl elektronikus
formában is kibocsáthatja
a nyugdíjszelvényeket. Miután a képviselőház döntő
kamaraként elfogadta a
vonatkozó törvénymódosítást, az Országos Nyugdíjpénztár kérésre e-mailen is
elküldheti a kifizetett öszszegről tájékoztató dokumentumot

Bánffy Farkas a Nézőpontban
egtöbbünk számára az erdélyi főnemesi családok, a grófok, bárók
többnyire a történelemkönyvekből
ismerősek, és ennek az az oka, hogy
az arisztokrácia tagjai évtizedekkel
ezelőtt a kommunista üldöztetés áldozataivá váltak, emiatt legtöbben
külföldre menekültek. Viszont a ’89es rendszerváltás után egyre többen
tértek vissza Erdélybe, hogy visszaszerezzék az ősi birtokot és új otthont
teremtsenek a régi helyén. Így tett a
Bánff y-család bárói ágának leszármazottja, a fugadi uraságként is
emlegetett, szüleihez hasonlóan Magyarországon született Bánff y Farkas
is, aki 2007-ben vágott neki az őseitől
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azoknak, akik bankszámlára kapják a nyugdíjukat. A dokumentum a
CNNP portálján létrehozott felhasználói fi ókból is letölthető. Az elektronikus szelvényt a kérés regisztrálását követő hónaptól kezdődően, a
nyugdíj folyósítása után legtöbb 48

órával küldi el a nyugdíjpénztár. A
dokumentum a papír alapú nyugdíjszelvénnyel azonos joghatású, az intézmények és hatóságok hitelesnek
tekintik.
Egyúttal a képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet is, amely

megtiltja a közintézményeknek és a
központi közigazgatási szerveknek,
hogy ügyintézéskor másolatokat
kérjenek magán- vagy jogi személyektől más állami intézmények
által kiállított engedélyekről vagy
dokumentumokról.

A 22-es csapdája
Ó

, nem Joseph Heller világhírű
regénye van ismét terítéken,
csupán egy kisrégió kereskedelmi
rádiója, a marosvásárhelyi Rádió
GaGa. Tavaly ilyenkor számadást
készítve megtudtuk, hogy október 15-én 15 órakor 11 46 240 perce
megszakítás nélkül állt-szólt az
Önök rendelkezésére. Idén hozzáadhattunk még 525 600 percet, így
kerekedik ki a 22 esztendő. „Még
gombócból is sok” – szokták mondogatni.
De mitől a 22-es csapdája ez a 22
éves rádió? Például attól, hogy miként az autók és a nők viszonylatá-

ban is kiütközik a viszonylagosság
ténye, úgy a GaGáról is elmondható,
hogy nőnek éppen jó lenne, de rádiónak már öregecske. Ugyanakkor
míg egy 22 éves járgány már sosem
fiatalodik meg, addig a rádió képes
erre. És mint Önök is hallhatják, meg
is teszi. Csapdahelyzetnek nevezhetnénk azt is, hogy bár új tulajdonosa
van, a Rádió GaGa megőrizte öszszes jól ismert és jól bevált oldalát,
immár pedig megújuló műszaki és
infrastrukturális köntösben készül
rá 23. esztendejére. És végül az igazi
„csapda”: mint minden jó rádió, fülön csíp, és nem ereszt el.

Tudjuk, hogy az analógia Heller regényével kissé sántít, mert
míg Yossarianékat egy agyafúrt
paragrafus tartotta fogva az örökös frontszolgálatban, addig a
GaGa kellemes és önként vállalt
„fogságot” kínál az ingyen fogható hullámhosszokon, és még
a Stockholm-szindróma esete is
kézenfekvő lehetőség: a fogvatartott törvényszerűen beleszeret
a fogvatartójába. Ennek a szerelemnek a várományosaiként vágunk neki az újabb esztendőnek.
Rádió GaGa – 22 éve életünk része!
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