
Megszűnik a szelektív hulladékgyűjtés a Magánházaknál

Zsákok helyett szelektív szigetek
Augusztustól megszünteti a zsákos, magánházaknál kipróbált szelektív hulladékgyűjtést az AVE hulladék-
gazdálkodási vállalat Csíkszeredában. A módszer ugyanis nem működött: a szelektíven gyűjtött hulladék 
helyett a zsákokba főleg háztartási hulladék került. Ezért inkább a jól bevált módszert alkalmazza a cég: 

újabb szelektív szigeteket létesít, ezek szolgálják ki majd a város környezetbarát lakosait. > 2. oldal

Szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása. Kudarcot vallott a kísérlet a magánházaknál  fotó: mihály lászló

Többen voltak, még 
kevesebben lesznek

A maximális állásszámot „új-
raméretezik” 2012-től kezdődően. 
Erre a megelőző esztendei tevékeny-
ség volumenével arányosan 
kerül sor. Magyarán: több 
mint valószínű, hogy ez a 
megfogalmazás nem takar egyebet, 
mint létszámcsökkentést.
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   Hecser Zoltán

Kamerák követik a 
vizsgázó tanárokat
A vizsgatermekben felszerelt ka-

merák és a vizsgalapokra ra-
gasztott, minden vizsgázó számára 
külön kiállított öntapadós vonalkód 
hivatott szolgálni a pedagógusok 
holnap kezdődő versenyvizs-
gájának tisztaságát. A fokozott 
biztonsági előírások az oktatá-
si minisztérium bizalmatlanságáról 
tanúskodnak. 

Árhullám 
Kászonimpéren

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Kászonban árvizet okozott a 
teg napi bőséges zápor. A leg-

nagyobb károkat Kászonimpéren je-
gyeztek, de a lezúduló víz Ká szonfeltíz 
felső részén is galibát okozott. „In-
kább a környező hegyeken zúdult alá 
tetemes mennyiségű csapadék. Olyan 
patakok medrében hömpölygött alá 
az áradat, amelyekben nyaranta alig 
csörgedezik víz, sőt egyesek teljesen 
kiszáradnak. Mintegy hatvan portát 
öntött el az ár, pincék, kutak kerültek 
víz alá, egyes községi útszakaszokon 
félméteres árhullám hömpölygött 
alá. Több pallót, hidat megrongált, 
alámosott több útszéli partszakaszt, 
tetemes mennyiségű hordalékot gör-
getett le a hegyekből” – mondta el la-
punknak András Zoltán polgármes-
ter, hozzátéve: a helyi közösség pél-
dásan reagált, az árhullám leszaladta 
után azonnal hozzáláttak a megron-
gált útszakaszok, hidak helyreállítá-
sához. Jelenleg a község valamennyi 
útja járható.

gyenge turistaszezon

Kevés látogató
a Gyilkos-tónál

Kevés a turista a Gyilkos-tónál, 
és azok is többnyire át-

utazók. A kedvezőtlen idő-
járás miatt a szezon későn 
kezdődik és rövid ideig tart. 

PR Nyári Egyetem:
sok múlik az arculaton 622Az északi szárnyba 

költözött a munkafront
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Kooperatív módszerek 
és művészetterápia

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2272ì
1 amerikai dollár USD 2,9921ì
100 magyar forint HUF 1,5945î
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 fotó: domjáN leveNte

Nem tolerálják 
a falopást

Bár már nem vezeti, de Hargita me-
gye még mindig előkelő helyen 

szerepel a Környezetvédelmi Minisz-
térium illegális fakivágásokat türköző 
listáján. Mint Borbély László tárca-
vezetőtől megtudtuk, megyénkben 
idén már 4-5 bejelentetlen, raj-
taütésszerű ellenőrzést tartot-
tak. A miniszter reméli, ősztől 
bűncselekménynek fog számítani az 
5 köbméter alatti falopás is.


