
Drágulhat, nem Drágulhat...

Feljelentés a fűtésár miatt
Megnövekedett áron fizették fűtésüket már februárra is a gyergyószentmiklósiak annak ellenére, hogy 
az erről szóló tanácshatározat csupán március 14-én született. A helyzetet kifogásolja a jegyző, a pre-

fektúra, illetve a városlakók egy része is. Utóbbiak a fogyasztóvédelemhez fordultak. > 4. oldal

„Befűtöttek” a számlák alá. Az RFV szerint eddig a gyergyószentmiklósiak „kedvezményes áron kapták a fűtést” fotó: mihály lászló

 fotó: mihály lászló

A tulipán hagymája
Az álmok, a vágyak világa ked-

vesebb. Nemesebb, igazabb dolog-
nak tűnik például az egyszerűsített 
honosítási eljárásokat igazgatni, 
mintsem arról alkudozni 
a román fővárosban, hogy 
megyénkben csupán tizen-
öt, s ne huszonöt százalékban kell-
jen átengedni a vezetői helyeket.
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         Jakab Árpád

hiRdetés

Dr. Weil gyula

Nem bánom, 
hogy vállaltam

E hónap elejétől a csíkszeredai 
kórháztól dr. Weil Gyula, a 

sürgősségi osztály vezető orvosa 
Angliába, a bostoni Pilgrim kór-
házba ment tanulni és dolgozni. 
Weil Gyulával a Facebook közös-
ségi portálon beszélgettünk 
távozásának okairól, illetve 
az ottani és az itthoni szak-
mai körülmények közötti különb-
ségekről.

az rmPSz a lebonyolító

Elvárnák az adat-
bázis átadását

Hivatalosan is a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szö-

vetségét kérte fel a magyar állam 
az oktatási-nevelési támogatás le-
bonyolítására. A Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. meg bízása kapcsán 
Burus Sik lódi Botond, a 
pedagó gus szövetség elnöke 
azt mond ta: egy család sem 
jár rosszul, ha jogosult erre a támo-
gatásra.

minDen évre 24 ezer euró

Kártérítés 
a politikai 
foglyoknak

A fogságban töltött minden 
egyes év után 24 ezer eurós kár-

térítésben részesülhetnek az egykori 
politikai foglyok, ha a szenátusban 
tegnap elfogadott törvénytervezetre 
az alsóház is rábólint. Azok az egy-
kor politikai alapon elítéltek 
és meghurcoltak jogosultak 
a kártérítésre, akiket 1945 és 
1989. december 22. között tartott 
fogva a kommunista karhatalom.

Nem lehet 
terményben fizetni 853hétszáz 

kilométer lóháton
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hargitanépe 

székelyudvarhely: Koldus-
mentesített városközpont

szigorúbb ellenőrzések

Tarlóégetőkre 
vadásznak

Az utóbbi hónapok számos kül-
téri tűzesete miatt fokozott el-

lenőrzést rendelt el Hargita megye 
prefektusa. A területtulajdonosok-
nak külön engedélyre lesz szüksége, 
ha tarlót vagy bozótot szeret-
nének égetni. A következő 
időszakban így jelentős ösz-
szegű büntetéseket  is előrevetítő, 
fokozott ellenőrzések várhatók.

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,1127ì
1 amerikai dollár Usd 2,7652î
100 magyar forint hUF 1,5514ì
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