
„Profi” óvta meg a Csíkszereda közPontjának felújítására kiírt liCitet

Jövőre csúszhat a munkálatok kezdete
Megtörténhet, hogy idén nem kezdődnek meg a felújítási munkálatok Csíkszereda központjában, a 

versenytárgyalás kiírási feltételeit ugyanis megtámadta egy bufteai cég a Fellebbezéseket Megoldó 
Országos Bizottságnál (CNSC). Mivel óvását ott elutasították, a cég törvényszékre adta az ügyet. 

Az eset érdekessége, hogy „profi” fellebbezővel állunk szemben: csak tavaly országos szinten több 
mint 100 munkálatra kiírt versenytárgyalást óvott meg. > 2. oldal

A felújításra váró csíkszeredai Petőfi utca. Fellebbezésből élő cég óvta meg a munkálatok megkezdését fotó: mihály  lászló

 fotó: balázs attila

Mi az érték?
Az érték itt a kezünkben, a mi 

dolgunk vigyázni rá, illetve jól 
sáfárkodni vele. Mert az egykori 
erdőket, kövér kaszálókat, 
legelőket, szántóföldeket – 
egyszóval a szülőföldünket 
– kár dzsipekre, vékony tévékre, 
egyebekre váltani. 
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    Hompoth Loránd

razzia gyergyóban

Nem tűrik
az erdőlakókat

Pénzbírság terhe mellett kellett el-
hagyniuk Gyergyószentmiklóst 

azoknak a családoknak, akik az 
erdei gyümölcs idényére te-
lepedtek meg az erdőben. A 
tegnapi razzia célja az ille-
gális gyümölcs- és gombaszedők, 
illetve -értékesítők elűzése volt.

Akkreditálás előtt 
a Sapientia

Az Oktatási Minisztérium jó-
váhagyta és Markó Béla 

miniszterelnök-helyettes alá-
írta a Sapientia tudomány-
egyetem akkreditálására vonatkozó 
törvénytervezetet.

Elkezdődött a
Régizene Fesztivál
Számos érdeklődő hallgatta a 

Régizene Fesztivál tegnapi nyi-
tókoncertjén a Senza Nome zene-
kart. Az együttes elsődleges célja 
a fesztiválon való részvétel 
volt, melyre a meghívást a 
kolozsvári La Stravaganza 
régizenei verseny megnyerése után 
érdemelték ki. 

kullogunk a bérlistán

65 százalékát
keressük 

a román átlagnak
Hargita megyében csupán 1343 

lej volt az átlagos bruttó bér 
szintje az országos 2066 lejjel szem-
ben– ez pedig a romániai me-
gyék átlag-bérrangsorában az 
idei év eleje óta az utolsó he-
lyet jelenti. Ennek oka, hogy itt kevés 
a külföldi tulajdonban lévő cég.

Keltsük életre 
a múmiákat! 632Megvédik 

Alcsíkot az ártól

2011. július 13., szerda KÖzÉleti NaPilaP | XXiii. Évf., 134. (6048.) szám | 16 oldal ára 1 lej

Sok betöltetlen hely 
maradt 9. osztályban

illegális éPítkezés

Buldózerrel
Gábor háza ellen
A Recsenyédről a székely udvar helyi 

Termés utcába költözött roma 
családot törvénytelen építkezésért 
a polgármesteri hivatal kétezer lejre 
büntette, és kérte a munkálatok 
leállítását. Gábor Dénesék foly-
tatták az építést, így a hivatal az 
ügyészséghez fordult: bűnügy történt, 
bontassák le házaikat. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2838ì
1 amerikai dollár USD 2,0794ì
100 magyar forint HUF 1,5916î

4

7

5

 hargitanépe 
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