
Magáncég veszi át a parkolási rendszert gyergyószentMiklóson

A piros kerékbilincsek árnyékában
A rengeteg ellenérzést kiváltó csíkszeredai parkolási rendszert importálják Gyergyószentmiklósra 

is, döntöttek a város tanácsosai tegnap – a párhuzam szó szerint is elhangzott az ülésen. A testület 
elfogadta a polgármesteri hivatal javaslatát, így magánbefektető kezébe adják a város parkolási 

rendszerének kezelését. Információink szerint már előzetes egyezség is született a City Parking és a 
polgármesteri hivatal között a parkolási rendszer átvételéről. > 4. oldal

Becslések szerint Gyergyószentmiklóson hat parkolóautomatára lesz szükség a 350 parkolóhely kiszolgálására fotó: mihály lászló

 fotó: domján levente

Immán tudjuk, 
hol ess bé!

Az ország lakosságának 
mintegy negyede lakik a 60 000 
tömbházban, s a panellakók ilyen 
magas aránya, no meg a 
szelektív gyűjtésre alkal-
mas infrastruktúra hiánya 
teszi szükségessé ezt a hatalmas 
pénzösszeget. 
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      Sarány István

erdősítési program

Irtásra pótlás
Több mint háromszáz hektár-

nyi terület erdősítését tűzte ki 
célul ebben az évben a Hargita me-
gyei erdészeti hivatal: az átfogó ak-
cióban hozzávetőlegesen 1 330 000 
luc- és vörösfenyőt, illetve bükkfa-
csemetét ültetnek el. A csík-
szeredai részleg munkatársai 
tegnap a Csobotfalva Köz-
birtokosság területén már 3500 fe-
nyőt helyeztek az ültetőfészkekbe.

fagycsípte sörárpa

Felemás hargitai 
tavasz

Gyakorlatilag mind a tavaszi 
búza, mind a zab esetében 

lezárultak a vetési munkála-
tok, míg a pityóka esetében 
még közel ezer hektáron vá-
rat magára a vetési szezonzárás. 

váMos Miklós-interjú

„Mi, írók egymás 
kenyerét sütjük”

Gusztust csinál az irodalom-
hoz, hisz abban, hogy a 

könyv megmarad és abban, hogy 
a szülő tud kedvet adni a gyerek-
nek az olvasáshoz. Vá-
mos Miklós író válaszolt 
kérdéseinkre a nemrég 
Székelyudvarhelyen tartott író-ol-
vasó találkozója után. 

csíki kosárlabdacsapat

Teljesítették  
a küldetésüket

A Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye KK férfikosárlabda-csapa-

tának a hétvégén véget ért 
a 2010/2011-es idény. A 
csapat teljesítette az előze-
tesen megfogalmazott célt, éspedig 
a bentmaradást.

Célegyenesben 
a lombikbébiprogram 653Beengedték a buszokat 

a pályaudvarra
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Jég pusztított 
Agyagfalván

kevésvérű lovak

Kártalanítják 
a gazdákat

A tavalyi 87 esethez képest a végé-
hez közeledő tavaszi oltási kam-

pány során eddig 46 esetben találtak 
kevésvérűségben szenvedő lovakat a 
Hargita megyei állatorvo sok. A vá-
góhídra küldött beteg állatok 
elszállításáért a megyei állat-
egészségügy felel, a gazdák 
kártalanítása pedig egy hónapon 
belül piaci áron történik.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,0842î
1 amerikai dollár USD 2,8356î
100 magyar forint HUF 1,5482î
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