
Öt kÖzség számára épül regionális ülepítőrendszer Csíkmadarason

Felcsíki példa az egész országnak
Ha minden a tervek szerint halad, és a kivitelezők megkapják a beígért összegeket, nyolc hónap 
múlva üzemképessé válik az öt felcsíki község 25 ezer háztartását kiszolgáló szennyvíztisztító 

rendszer, amelyet Csíkmadaras határában, a Sósréten építenek. A beruházás értéke 
áfa nélkül közel 5 és fél millió lej. > 2. oldal

Építőtelep Csíkmadaras határában. A regionális szennyvíztisztító rendszer öt községet szolgál ki, a beruházás értéke közel 5 és fél millió lej 

székely lovasok

Túljutottak
a Kárpátokon

Sikerült túljutnia az út legnehezebb 
részén a Csíkcsicsóból in-

dult hat lovas zarándoknak, aki 
lóháton próbál eljutni Székely-
földről az ópusztaszeri összmagyar lo-
vas találkozóra, a Nyeregszemlére. 

Hogyan vált 
munkanélkülivé

a főkönyvelő?
Tavaly május 1-jétől megszűnt  

gyer gyószentmiklósi városházán 
a főkönyvelői állás. Bíró Eme-
se állítja, törvénytelenül távo-
lították őt el, és a háttérben 
az áll, hogy nem nézte el a közpénz, 
illetve a közvagyon sajátos kezelését.

nÖvekvő garanCiahatár

Befektetői 
biztonság

Az idei évi 15 ezer eurós értékről 
jövőre 20 ezer euróra, aztán 

pedig a banki letétekhez hasonlóan 
100 ezer euróra emelkedik a bró-
kercégek csődje esetén a befektetők 
kártalanítására garanciát szolgál-
tató értékhatár – mondta a 
marosfői EU Tábor tegnapi 
gazdasági előadásában Králik 
Loránd, az Országos Tőkepiaci Fel-
ügyelet biztosa.

városháza–gombászók: 2-1

Újból lebontották 
a viskókat

Másodszor is leromboltatta a 
Pongrác-tetőn tanyázó 

gombászók szállását a gyergyó-
szent miklósi városháza. A la-
kók – akárcsak az előző intézkedés-
kor – elmenekültek a helyszínről.

elektromos hulladék

A hasznosságtól 
az újra

hasznosítottságig
Tudatosodni látszik az emberek-

ben a szelektív hulladékgyűjtés 
fontossága. Egyre többen ódzkodnak 
attól, hogy kidobják az elrom-
lott, használati tárgyaikat – fejti 
ki a program pozitív hozadékát 
a csíkszeredai elektronikai hulladék-
gyűjtő központjának vezetője.

„Békén kell hagyni 
a megyéket” 113 5Ősszel megkezdik 

a kifizetést
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A babérokon kapott hajba 
az EMNT és az MPP
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2022ì
1 amerikai dollár USD 2,9283ì
100 magyar forint HUF 1,5855ì
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 hargitanépe 

Mit isznak 
az unokák?

A partizánmentalitás sze-
rint a kapun kívül már más 
dolga megküzdeni a szennye-
zéssel. A polgármesteré, 
a vízügyieké, a környe-
zetvédőké, akárkié, de vi-
lágért sem azé, akitől a mocsok 
tulajdonképpen ered. 
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