
Mofettájukat és borvizeiket féltik a hargitafürdőiek

Közkincsre fáj a bánya foga?
Aláírásgyűjtéssel és a megyeitanács-elnök megpuhításával próbálják a hargitafürdői lakosok 

megakadályozni a Hargita Bányavállalat fúrásait a kénes gázfürdő (mofetta) 
és a borvíz források közelében. > 3. oldal

Gyógyfürdőzők a hargitafürdői forrásoknál. Húsz méterre tőlük terveznek mélyfúrásokat végezni fotó: mihály lászló
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párhuzamos kamarák 

Ügyvédek közt 
kóvályog az ügyfél
Miközben Romániában hivata-

losan egymással párhuzamo-
san két ügyvédi kamara működik, 
addig az ügyfelek tanácstalanul ko-
pognak az ügyvédi irodák ajtaján 
ügyes-bajos ügyeik jogi képviselőjét 
keresve. Ugyanis úgy tűnik, a két ka-
mara között ádáz ellentét ala-
kult ki, mindkettő megkérdő-
jelezi a másik törvényességét, 
és mindkettő úgy véli, hogy a másik 
kamara tagjai a „zugügyvédek”.

Biztonságos átjárókat 
akarnak

Aláírásgyűjtés 
és felvonulás

L akossági kezdeményezésre alá-
írásgyűjtésbe fogtak magán-

személyek és civil szervezetek Csík-
szeredában, hogy rábírják az arra 
hivatottakat: tegyék biztonságossá 
azt a zsögödi gyalogátkelőt, ahol 
legutóbb múlt héten halálos ki-
menetelű gázolás történt, illetve a 
zsögödfürdői vasúti átjárót, amely 
szintén több súlyos baleset színhe-
lye volt már. Székelyudvarhelyen 
egy gépjárművezető egy babakocsi-
ját toló kismamát gázolt el 
egy gyalogosátkelőn. Figyel-
meztetésképpen ma békés, 
csendes felvonulást szervez az egyik 
baba-mama csoportosulás.

Beruházás

Eszem-iszomba 
torkollott 

az utcaátadás
Jókora tömeg gyűrűjében szem-

revételezte a modernizált Szent 
János utcát tegnap délben Bunta 
Levente. A polgármester iga-
zi ünnepi hangulatban vette 
át a munkálatokat: a lakók 
egy MPP-s városi tanácsos portáján 
koccintottak a városvezetővel…

két évvel a magyar–
cigány összetűzés után

Szentmártonban 
csend van

Az elmúlt 20 évben nem volt 
soha ilyen csendes esztendőnk, 

mint ez az utóbbi kettő – állapítot-
ta meg Mátyás László, a csekefalvi 
közbirtokosság elnöke, tegnap, mi-
kor a faluban járva arról ér-
deklődtünk, hogy a falu ma-
gyar és cigány lakosai között 
kirobbant konfliktus után két évvel 
milyen a hangulat a településen. 

Számlálóbiztosokat 
toboroz az RMDSZ 118 9Nincs gond a hargitai 

péktermékekkel
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Kisebb termésre 
számítanak
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 hargitanépe 

Ki tátogjon 
a városnapon?

Talán eljön azoknak is az ideje, 
akik időt és energiát nem kímélve 
próbálták megőrizni a hagyomá-
nyos kulturális értékeket, székely lel-
külettel alkottak, s elfacsaro-
dott szívvel nézték, hogy ép-
pen a saját közösségük nem 
értékeli őket –  inkább nem létező 
műanyag sztároknak csápol. 

3

 Hompoth Loránd

 fotó: mihály lászló

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2342î
1 amerikai dollár USD 2,9573î
100 magyar forint HUF 1,5535î


