
Legtöbben a távfűtés árát sokaLLják

Gyűlnek a leválási kérelmek
Alig ért véget az idei fűtésidény – hivatalosan múlt vasárnap óta nem biztosít távhőt a Goscom Rt.

a rendszeren lévő 8616 csíkszeredai tömbházlakás számára –, máris 70 leválási kérést iktatott  
a szolgáltató. Legtöbben a magas árszabás, illetve a nem megfelelő melegvíz-szolgáltatás miatt

döntenek az egyéni fali kazán mellett. > 3. oldal

Kazánt szerelő szakember. A csíkszeredai szakcégek becslése szerint már 150 előjegyzésük van olyan lakástulajdonosoktól, akik szabadulnának a központi távhőrendszertől  fotó: mihály lászló

 fotó: mihály lászló

Jól húz a... Duster
A hazai exportban öt cég, a 

Dacia, a Petrom, a galaci Sidex, 
a slatinai Alro és a zsuki Nokia 
volt a főszereplő. Ez az öt nagy-
vállalat külföldi érdekelt-
ségű. Ezzel önmagában 
nincs is semmi baj, de az-
zal igen, hogy országunk exportja 
igen szűk palettán mozog.
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    Hecser Zoltán

gyakran mérnek hasonLót

Földrengés
udvarhelyi

epicentrummal
A Richter-skála szerinti 2,8-as 

erősségű földmozgást mértek 
Felsősófalva alatt 151 kilométerrel 
a román földtani intézet munkatár-
sai hétfőn hajnali egy óra előtt hét 
perccel. Az intézetnél érdeklődve 
megtudtuk, ha nem is túl gyakran, de 
Udvarhelyszék alatt is mozog a föld: 
március 3-án Lövéte mellett, 35 kilo-
méteres mélységben volt 2,2-es erős-
ségű mozgás, március 24-én pedig 
a Szejkefürdő alatt 13 kilométerrel 
mértek 2-es erősségű földmozgást.

rókák oLtási kampánya

Hézagok a terven
Érdeklődés hiánya a polgármes-

terek részéről, csak román nyel-
vű plakátok, a csalik elhelye-
zésével járó technikai nehéz-
ségek – megmutatkoztak az 
országos, a rókák veszettsége elleni 
oltáskampány gyenge pontjai.

ifjúsági Labdarúgás

Eredményes idény
A Marosvásárhelyi FCM ellen 

vívott bajnoki mérkőzésekkel a 
Csíkszeredai Sportiskola és a 
Városi Sport Klub U16-os és 
U18-as labdarúgó-csapata-
inak befejeződött egy újabb idény az 
országos utánpótlás-bajnokságban. 

Munkahelyüket 
féltő alkalmazottak
Gyer gyószentmiklós cégének ve-

zetőtanácsa a közüzem szakszer-
vezetének má sodszori meghí-
vására sem vá la szolt. A szak-
szervezetisek csak az igazga-
tóval tárgyalhattak, és attól tartanak, 
veszélyben van munkahelyük. 

652Hargitafürdő: nagy-
takarítást szerveznek
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Egyforma rangú a csíki
és az udvarhelyi kórház

Újabb turisztikai 
beruházások

Több projekttel is szerepel a 
megyei önkormányzat, illetve 

több helyi tanács a jóváhagyott tu-
risztikai programok és beruházások 
névjegyzékében: a hagyományos 
fürdők korszerűsítése és rehabili-
tálása, a parajdi gyógykeze-
lési komplexum építése, a 
tusnádfürdői gyógyfürdői 
komplexum, valamint egy gyalog-
túrai útvonal.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1051î
1 amerikai dollár USD 2,8905î
100 magyar forint HUF 1,5340ì

Kapjon büntetést,
aki nem tataroz
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