
A még keresett termálvízre építi jövőjét tusnádfürdő

Élményfürdőváros
Irigykedve tekinthetnek majd Székelyföld első, nyugati mércét is megütő, de még kivitelezés alatt 

álló élményfürdőjére az ország különböző részeiről érkező turisták. Tusnádfürdő a tervek szerint év vé-
gén megnyíló fürdőkomplexumától reméli, hogy turizmusa újra virágozni fog, bár a fürdő működését 

biztosító termálvizet még keresik. > 6. oldal

Az egykori művelődési házból modern fürdőkomplexummá átalakított épület Tusnádfürdőn. A fürdőváros ettől reméli turizmusának fellendülését fotó: mihály lászló

A rácson túli 
bátorság

Nagy bátorság kellett ahhoz, 
hogy a rácson át lövöldözzenek! 
Nos, nem a sebzett vadtól kellett fél-
ni, hanem attól, hogy észre 
ne vegyék őket a gondozók 
vagy a biztonsági őrök. A 
rács ezúttal a lövöldözők biztonsá-
gát szavatolta, nem az állatokét.
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     Sarány István

Nő a Hargita 
megyei GDP

Idén 1 százalékkal, 2012 és 2014 
között viszont várhatóan 3,2 és 

4,3 százalék közötti ütemben fog bő-
vülni a Hargita megyei bruttó hazai 
termék  A gazdaság lassú talpra állá-
sát jelző várakozás szerint a 
Hargita megyei alkalmazot-
tak idén átlagban nettó 1189 
lejes, jövőre pedig 1259 lejes keresetet 
vihetnek haza.

zeneterápiA A puzzle 
OktAtási közpOntbAn

Hang, ritmus 
színes kottával

Segítséget jelent az írás-olvasás, 
számolás képességeinek fejleszté-

sében az a Színes kotta autista 
gyerekeknek elnevezésű prog-
ram, amelynek nyári foglalko-
zásai tegnap kezdődtek a csíkszeredai 
Puzzle Oktatási Központban.

nemet mOndOtt Az rmdsz 

Őszre tolták 
az újrarajzolást

A román kormánykoalíció őszre 
halasztotta az ország területi-

közigazgatási átalakítását, mi-
után az RMDSZ elutasította 
Traian Băsescu államfőnek és 
a hozzá hű demokrata-liberális párt-
nak az erre vonatkozó tervezetét.

befOgni és megfigyelni 
A gAzdátlAn ebeket

Tilos az altatás
Akörzeti állatorvos javaslata ellené-

re sem altathatják el a gazdátlan 
ebeket Gyergyó szent mik lóson. Az 
intézkedésre azért lett volna 
szükség, mert több mint egy 
hete veszett rókát találtak a 
várostól nem messze, emiatt pedig 
vesztegzár alá helyezték a várost. 

Tervezési hibák miatt 
csúszik az átadás 543Újjáépítik 

Szent László kápolnáját
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„Éppúgy lehet igaz, 
mint nem”

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2192ì
1 amerikai dollár USD 2,9718ì
100 magyar forint HUF 1,5660î
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 fotó: csíki zsolt

közepes nehézségű 
tétel rOmánból

Két puskázót 
értek tetten

Nem szabadott gondot jelente-
nie a tegnapi román tételnek az 

érettségiző diákok számára. A tanárok 
szemszögéből könnyűnek látszott, a 
diákok is közepes nehézségű-
nek ítélték, mégis voltak, akik 
megpróbáltak puskázni – ők a 
két legközelebbi érettségin sem pró-
bálkozhatnak újra.


