
RémhíRnek bizonyult a Cni „pénzbotlasztása”

Uszodaépítési buktatók?
Látványosan halad a csíkszeredai fedett uszoda építése – ám egyesek szerint nem sokáig. Egy keringő 
közbeszéd témájává vált információ szerint ugyanis az Országos Beruházási Társaság (CNI) nemhogy a 
szerződésben vállalt hetven százalékot nem lesz hajlandó kifizetni, de a város által utalt pénzt sem juttat-

ta el a kivitelezőhöz. A Hargita Népe által megkeresett illetékesek cáfolták a városi legendát. > 2. oldal

Vasbeton pillérek rajzolják ki az épülő csíkszeredai uszodát. Az aggályok ellenére sem a városvezetés, sem a kivitelező, sem a CNI nem tud pénzügyi nehézségekről fotó: csíki zsolt

 fotó: balázs katalin

Születés, vásár
A születés és a vásár egymástól 

látszólag elkülönülő fogalmát több 
közös vonás köti össze. Egyrészt jö-
vőbe mutat mindkettő. Másrészt 
mindkét fogalom hagyo-
mányos értékrendünkben 
értékként szerepel, mind-
kettőnek kultusza van, mindkét 
eseményt ünnepként éljük meg.
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      Sarány István

HIrdEtés

Szülőföldön magyarul

Az RMPSZ lesz 
a lebonyolító?

Késik a Szülőföldön magyarul 
című oktatási támogatás meg-

hirdetése. Értesüléseink szerint 
a támogatás folyósítását a ma-
gyar kormány az Iskola Alapít-
ványtól az RMPSZ-hez helyezi át.

Az RMDSZ nem 
működtetheti 

a státusirodákat
A magyar kormány illetékes szerve 

tájékoztatta az RMDSZ Főtit-
kárságát, hogy május 9-i határ-
idővel nem jogosult ellátni a 
magyar igazolvány és a magyar 
hozzátartozói igazolvány ügyintézé-
sével kapcsolatos feladatát. 

Lelassult  
a roncsprogram

A kezdeti tülekedéshez képest jó-
val visszafogottabb tempóban 

hozzák be a roncsautóprogram kere-
tében kiselejtezésre szánt öreg 
járműveiket a Hargita megyei 
tulajdonosok. A Remat eddig 
több mint 550 autót vett eddig át az 
idei évre számított ezerből.

Jótékonysági 
árverés az ebekért
Új állatvédő egyesület alakult 

Gyergyószentmiklóson, mely 
az állatmenhely bővítésé-
vel próbálna javítani a gaz-
dátlan ebek sorsán. Pénzt 
jótékony árverésen szereznének. 

remetei tejporgyár: 
talpra állás külföldi befektetővel 853Közvitán a mentő- 

szolgálatok finanszírozása
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hargitanépe 

A Nyikómentén játékosan 
tanulják a románt

szent anna-kápolna

Összefogás 
a halaszthatatlan 

feljavításért
Gyergyószentmiklós közössége 

építette, bővítette, most szintén 
ezen település lakóinak összefogása 
szükséges, hogy a csobothegyi 
omladozó római katolikus ká-
polna romlását megállítsák. 
Egyház, önkormányzat, vállalkozók 
és civilek már tervezik a feljavítást.
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valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,1073ì
1 amerikai dollár Usd 2,7775ì
100 magyar forint HUF 1,5511ì
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