
Függetlenedő taxisokból alakult meg a csíkszeredai siculum

Új szereplővel bővült a taxispiac
A magas diszpécserszolgáltatási díjat megelégelve Siculum Taxi néven saját társaságot alakított 

23 csíkszeredai taxis. Mivel a városban kibocsátott taxiengedélyek száma korlátozott, 
a korábbi munkáltatójuktól függetlenedett taxisofőrök máris a csíkszeredai piac 

15 százalékát birtokolják. > 9. oldal

Függetlenként másképp nyithatnak az utasok felé: a diszpécserdíjakon faragva kíván nagyobb piacot szerezni a pénteken indult Siculum taxitársaság fotó: mihály lászló

Csőlátás – 
nyakasságból

Nem egy kezdeményezés van, ami 
a látótér kitágítására irányul, konkré-
tan megfogható, megnézhető, jól be-
járatott s bizonyított példákon 
keresztül mutatva, hogyan 
lehet két-három tehénből, 2-3 
hektár pityókaföldből is élni. Nem 
agyongazdagodni, de megélni, jól élni. 
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Két orvos maradt 
a sürgősségen

Angliában vállalt munkát dr. Weil 
Gyula, a Csíkszeredai Me-

gyei Sürgősségi Kórház sürgősségi 
osztályának vezető orvosa. 
Távozása, bár gondot jelent 
a kórháznak, nem okozott 
fennakadást az osztály működésé-
ben – állítja a kórház igazgatója.

Negyvenen a Hó-
virág-barlangban
Se ajtaja, se cseppköve, de még gaz-

dája sincs a Hóvirág-barlangnak 
– állapította meg az a negyven 
középiskolás, aki egy pályázat 
révén összehasonlítást készít a 
Hóvirág- és Súgó-barlang állapotáról.

Trópusi lepkék 
a Kossuthban

Nehezen viselték az utazást, de 
jól vannak, egyes fajok 

már párosodnak is – jelentet-
te ki Kilyén Barna, az udvar-
helyi múzeumban berendezkedett 
trópusi lepkeház ötletgazdája. 

Végeztek 
bin Ladennel

Hitetlenkedéssel, dühvel és Ame-
rika-ellenes fenyegetésekkel 

fogadták az al-Kaida vezérének ha-
lálhírét az internetes dzsihadista fó-
rumokon. Többen arra mu-
tattak rá, hogy az amerikai 
kommandó hiába végzett 
bin Ladennel, az iszlamisták továbbra 
is küzdeni fognak a Nyugat ellen. 

A Születés hete 
Csíkszeredában 1184Nyertes pályázatból 

aszfaltoznak ditróban
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hargitanépe 

daradics Kinga Ágnes 
a MOL-románia élén

székelyudvarhely

Tavaly 143  
közlekedési  
baleset volt 

A 2010-es év során a székely ud-
varhelyi közlekedésrendészek 

184 bűncselekményt füleltek le, ebből 
35 esetben ittas vezetés miatt 
állították elő a sofőrt, ugyan-
akkor 375 jogosítványt is visz-
szatartottak – derül ki a 2010-es évre 
vonatkozó jelentésükből. 

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,0860ì
1 amerikai dollár USd 2,7527ì
100 magyar forint hUF 1,5472ì

 fotó: bAlázs AttilA  
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