
Huszonötmillió eurót fektet be egy spanyol cég

Erőmű épül a Cekend-tetőn
A Máréfalvához tartozó Cekend-tetőn építene 25 millió eurós befektetéssel biomassza alapú erőművet a 
spanyol Inveravante – energiahordozókkal, bioenergia előállításával foglalkozó – cég. A nyolc megawatt 
kapacitású, áramot termelő erőmű építésének a román bioenergia-törvény várható őszi módosítása után 
fognak neki. A biomassza erőmű közvetlenül ötven-hatvan személynek biztosítana munkahelyet. > 8. oldal

Spanyol tőkéből épülne, helyi beszállítóval működne a Cekend-tetőre tervezett biomassza-erőmű. Megawattosított fahulladék-gazdálkodás illusztráció: mihály lászló

Erdély – cigány 
kovácsok és tehén-

pásztorok földje
Kíváncsi vagyok, mikor jön el 

az az idő, amikor a magyar 
nyelvű tévék műsorában 
nem az egy tehénkével hú-
zott faekével szántó idős paraszt je-
lenti az erdélyi embert. 
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     Sarány István

Gyergyói 
képviseleti iroda 
nyílt Budapesten
Gyergyószék és Gyergyószent

mik lós természeti adottságainak 
bemutatása, hagyományőrző 
programjainak megismerteté
se a célja a Gyergyószék kép
viseleti irodának, amely tegnap nyílt 
meg Budapesten. 

Komposztálással 
a nitrátszennyezés 

ellen
Székelyudvarhely önkormányzata 

tegnap délelőtt azonnali ülésen 
bólintott rá a Cekendtetőn 
létrehozandó szervesanyag
tároló telep megépítésére. A 
beruházás értéke 392 268 euró.

nem tudott az 
átalakításról az igazgató

Elveszik 
a jövedelmező 
szolgáltatást

A sajtóból értesült Lukács László 
gyergyószentmiklósi közüzem

igazgató: nemsokára új ön
kormányzati cég hatáskörébe 
kerül át a hulladékgazdálko
dás. Mind mondta, a hír meglepte, 
de nem szeretné kommentálni.

különdíj papp-kincsesnek

A díj szimbolikája
Virrassz velem című lírai doku

mentumregényének színpadi 
adap tációjával nyerte el a nem
zetközi zsűri különdíját 
PappKincses Emese a Fü
redi Játékszín Alapítványnak 
A kisebbségi együttélés nehézségei és 
lehetőségei című drámapályázatán. 

Nem jár le a magyar 
 igazolvány szavatossága 632Nincs nyár, 

nincs strand

2011. július 5., kedd kÖzÉleti NAPilAP | XXiii. Évf., 128. (6042.) szám | 16 oldAl árA 1 lej

Gyenge eredményekkel 
dobogós helyen

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2217î
1 amerikai dollár USD 2,9073î
100 magyar forint HUF 1,5985î
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 fotó: mihály lászló

Már neM az út széléről 
veszik fel az utasokat

Peronról induló 
távolsági buszok
Újra az egykor megszokott ke

rékvágásba került vissza a bu
szok indulása a csíkszeredai távolsá
gi autóbuszállomás területéről. A 
frissen felújított váróterem
ben állandó ügyfélszolgálat 
könnyíti meg az eligazodást 
a különböző busztársaságok me
netrendjei között. 


