
ElkEzdődött CsíkszErEda központjának fElújítása

Építők a napköziben
A tervező, kivitelező, beruházó, műszaki felügyelet és a projekt menedzsmentjének részvételével 
tegnap elkezdődtek a Petőfi utca 39. szám alatti – a volt Csipike napközi – épületének felújítási

munkálatai. A városközpont rehabilitációja során ebben a házban ifjúsági szociális
szolgáltató központot hoznának létre. > 3. oldal

Régi berendezést rámoló munkások és szomszédok az egykori Csipike napközi udvarán. Újrarajzolt városközpont fotó: mihály lászló

Debrecenbe kéne 
menni

Európához tartozni az eu-
rópai úthálózatba való szerves 
beépülést is jelenti. Ígéreteken 
és álmokon azonban 
nem lehet sem utazni, 
sem árut szállítani. S ha 
nekivágunk Európának, ahhoz 
előbb Debrecenbe kell menni.
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      Sarány István

távhőrEndszEr-
fElújítások 

Nem kapnak elég 
pénzt az államtól
Mind Csíkszeredában, mind pe-

dig Székelyudvarhelyen foly-
tatódik a több mint öt évvel ezelőtt 
megkezdődött távhőrendszer-felújítás 
– jelentette be tegnap Ladányi 
László Zsolt prefektus. A kor-
mány a megyeszékhelynek 2 
millió, Székelyudvarhelynek  900 ezer 
lejt juttat erre a célra.

CsErkészélEt nyáron

Résen voltak 
a Libán-tetőn is

Éves nyári táborukban vettek részt 
Udvarhely körzet cserkészei a 

múlt héten a Libán-tetőn. A 
tevékenységük megkoroná-
zásaként számon tartott ese-
ményre a városból és a környező tele-
pülésekről 152 cserkész ment el. 

régészEti kutatások

Feltárják 
a vámházak titkát
Háromszáz éves történeteket rej-

tenek azok a házalapok, mely-
nek feltárását idén is felada-
tuknak tartották a régészek. 
Az egykori, pricskei vámhá-
zak körül két hétig folytak feltárási 
munkálatok.

fElújítás saját zsEbből

Van, ami meg-
fizethetetlen

Szigetelik a gyergyószentmiklósi 
Bucsin negyed egyik lépcsőhá-

zát. Részmegoldás is lehet 
belőle, hisz vannak családok, 
melyek nem rendelkeznek 
a szükséges összeggel. Hitel, illetve 
részletfizetés lehetőségét latolgatják.

Újjászületett 
Göröcsfalva 772Kisimuló lakótelepek
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„Lényeg, hogy 
megszeressék ezt a műfajt”

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2246î
1 amerikai dollár USD 2,9249î
100 magyar forint HUF 1,5787ì
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 fotó: mihály lászló

MEgállíthatatlan 
folyaMat

Csíkból indult 
a rovásírásos
táblák divatja

Csíkszeredában indult a róvás-
írásos táblák állítása 2003-

ban, azóta a magyarorszá-
gi települések is átvették a 
táblaállítás divatját, vala-
mint Kárpátalján is tesznek ki ilyen 
helységnévtáblákat. 


