
Csíkszentmihályi földgázvezeték-ügy

Idén sem hoz lángot az angyal
Tíz év óta hiába várnak vezetékes földgázra a csíkszentmihályi lakosok, noha a családonként akkor kifi-

zetett 800 dolláros hozzájárulásból 2005-re a gerincvezeték 80 százaléka is elkészült. A hat éve tartó vita 
alatt azonban valódi patthelyzet alakult ki: a vezeték ép része is használhatatlanná vált, felélesztése újabb 

költséges beruházásokat feltételez. Pénzvisszafizetésre mód, a földgázra viszont igény nincs. > 11. oldal

Mára gazzal és bokrokkal nőtt körbe a 2005-ben átadott gáznyomáscsökkentő állomás. Bár egy percet se működött, cseréje legalább 150 ezer lejbe kerül  fotó: domján levente

hirdeTés

Időszerű beruházás

Villanyáram 
Deákpatakon

Tizenegy lakásban nyugdíjaz-
tathatják a petróleumlámpát, 

Tölgyes község deákpataki 
részén a megyei tanács hoz-
zájárulásával felállították a 
villanyoszlopokat, nemsokára min-
den otthonba bevezetik az áramot. 

megszorítások

26 helyett
18 százalékkal

kevesebb a pénz
Átszervezés, leépítések várhatók 

a Hargita Megyei Mentőszol-
gálatnál, miután idéntől jelentősen 
csökkentették az intézmény finan-
szírozását. A hónapok óta érkező 
rossz hírek után egy jó is jött: nem 
az eddig hangoztatott 26 
százalékkal, hanem 18,25 
százalékkal lesz kevesebb a 
mentőszolgálat pénze idénre, mint 
amennyiből tavaly gazdálkodott.

Fokozott figyelem 
az árvízveszélyre
Gazdaságélénkítő programról, az 

árvízvédelemről, illetve a 
megyébe érkezett uniós támo-
gatásokról is szólt a prefektus 
tegnapi sajtótájékoztatóján.

három rádIó udvarhelyen

Éterbe készül
a Más

Ákos Adj hitet! című dalával ta-
valy június 15-én délben kezdte 

meg adását a székelyudvarhelyi 
Más rádió. A tegnapi szülinapi 
partin megtudtuk, a jelenleg 
csak interneten hallható adó a tervek 
szerint földi sugárzású lesz.

Faházgyártó perspektíva

Fejlődnénk,
ha hagynának

Két-három év múlva a székelyföl-
di erdők helyén nemhogy fa-

házgyártásra, de még fogpiszkálónak 
való fa sem marad – állítja lapunknak 
Pál Gábor, a csíkszépvízi Palprodex 
faházgyártó cég tulajdonosa. 
A belföld mellett exportra is 
termelő cég vezetője szerint a 
Hargita megyei faipar problémáját 
két osztrák cégnek hívják.

székely ebnek 
láncon a helye 62 3egy hét iskolán kívüli 

foglalkozásokra
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Önkénteseket 
toboroztak

28

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,1756ì
1 amerikai dollár USD 2,9168ì
100 magyar forint HUF 1,5733ì
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 hargitanépe 

Gáz van!
Akár azt is mondhatnánk mell

veregetve, hogy leleményes, csavaros 
eszű a székely, netán ezermester – 
holott csak a jól bevált népi bölcsesség 
érvényesül: a szükség nagy ta
nítómester. S a Székelyföldön 
nagy a szükség. Azaz szű
kében vagyunk sok mindennek, 
ami másutt természetes.
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        Sarány István


