
15 százalékkal többen szakítanának a távfűtéssel, mint tavaly

Alig győzik iktatni a leválási kéréseket
Dúl a falikazán-szereltetési láz Csíkszeredában: a távfűtésről leválni akaró tömbházlakók száma ta-
valyhoz képest megugrott, a kazánokat szerelő cégek némelyike már csak novemberre tud vállalni 

újabb klienseket, sőt egyesek még arról is beszélnek, hogy a gázszolgáltatót elözönlő kérések miatt az 
engedélyek kibocsátása is húzódhat. Így megtörténhet, hogy a tél fele lejár, mire beindul a fűtés az új 
falikazános lakások némelyikében. Eközben a Goscom vezetősége kitart korábbi álláspontja mellett: 

mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kelljen a távfűtés árát növelnie a télre. > 2. oldal

Falikazánt szerelő szakember. Novemberig telített határidőnapló fotó: mihály lászló

 fotó: mihály lászló

Zűrzavar a koalícióban
Kikövetkeztethető, hogy ameny-

nyiben nem teljesülnek a kritériu-
mok, akkor a béremelésre sem kerül-
het sor. Ezek pedig nehezen 
teljesíthetők, mert könnyű 
azt mondani, hogy valakik-
nek akkor lesz nagyobb a bérük, ha 
mások „bér nélkül maradnak”.
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        Hecser Zoltán

vaddisznókárok

Annak nincs kára, 
kinek nincs 
pityókája

Vaddisznóriasztást terveznek 
ma hajnalban a helyi rendőr-

ség, a csendőrség és a polgármesteri 
hivatal illetékesei. A Vár utca lakói 
kétkednek a zajkeltő mód-
szer hatékonyságában. Mint 
ahogy abban is, jövőre ültet-
nek-e krumplit, vagy inkább parla-
gon hagyják a területet.

egymásra mutogatnak

Keresztúron 
kerékpárút, 
Udvarhelyen 

kérdőjel
Újabb „áldozatot” követelt a szé-

kelyudvarhelyi politikai csatá-
rozás: a város elesik egy hárommillió 
lejes pályázati pénztől, melyből tíz 
kilométernyi kerékpárutat alakít-
hatnának ki. A polgármester azzal 
vigasztalja magát: a választások után 
az MPP nélkül, vagy csökkentett 
MPP-s tanácsosi létszámmal 
könnyebb lesz. Miközben pe-
dig Udvarhelyen egymásnak 
feszülnek, Székelykeresztúron ke-
rékpárút kialakítására pályáznak.

kogălniceanu-program

Kiszolgálás, 
beérkezési

sorrendben…
Két helyszínen több mint 30 csík-

széki vállalkozó, üzletember és 
önkormányzati képviselő volt kíván-
csi a Kogălniceanu-hitelprogrammal 
kapcsolatos tudnivalókra, informá-
ciókra. A várhatóan augusztus 
közepén induló program idei 
fordulójában 24 millió lejnyi 
kedvezményes kamattámogatású hi-
telre várják a vállalkozók pályázatait.

Főleg rockot 
akarnak játszani 6 7Tüntettek 

a postások

2011. augusztus 3., szerda KÖzÉleti NaPilaP | XXiii. Évf., 149. (6063.) szám | 16 oldal ára 1 lej

Hangolnak 
a városnapokra

csíkszeredai uszoda

Már a födésnél 
tartanak

Nem késik az állami támogatás, 
az ütemterv szerint halad a 

csíkszeredai uszoda építése, amely-
nek födése a közeljövőben kezdődik 
el, a tetőszerkezeti elemek 
megérkezésének függvényé-
ben. Így jövő tavasszal várha-
tóan már lehet lubickolni a megye-
székhely első fedett uszodájában.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2356ì
1 amerikai dollár USD 2,9864ì
100 magyar forint HUF 1,5728î
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