
Alig bírják fizetni törlesztőrészleteiket Az elAdósodott csAládok

Kétségbeejtő svájcifrank-erősödés
Az árfolyam erősödése miatt alig győzik fizetni svájci frank alapú hiteleiket a romániai háztar-
tások. A három évvel ezelőtti 2 lejes frank mára közel 4 lejbe kerül, duplájára emelve ezzel a 

törlesztőrészleteket is. Noha a bankárok nyugtatnak, a hátralékok növekedése a családok vészesen 
közelgő fizetésképtelenségéről tanúskodik. Igazi frank-dilemma: fizetni egyre nehezebb, 

ám átkonvertálni nem kifizetődő. > 8–9. oldal

Svájcifrank-hitel lesz az eladósodás szinonimája? Az ügyfelek máris rettegnek az egy eurót érő alpesi valutát váró jóslatoktól fotó: mti

bArti és Mezei 
„párbeszéde”

Ki-ki a saját
dolgával?

A gyergyószentmiklósi RMDSZ 
elnöke szerint Mezei János 

akadályozza a város víz- és csator-
narendszerének korszerűsí-
tését. Az elnök segítséget 
ajánlott, a polgármester vá-
lasza viszont, hogy mindenki fog-
lalkozzon a maga dolgával. 

csíkszeredA vérnyoMásA

Topon volt
az egészség-
tudatosság

Hatalmas érdeklődés mel-
lett zajlott az ingyenes vér-

nyomás- és vércukorszint-mérés a 
központi parkban felállított 
Egészség-sátorban. A hétvé-
gén mintegy 1000 ember vet-
te igénybe a Para-Farm gyógyszertár 
által biztosított szol gáltatásokat.

biciklis felvonulás 
csíkszeredábAn

Akció a biztonságos 
közlekedésért

Több mint ötven kerékpáros vo-
nult fel szombaton a csíkszere-

dai Brassói úton, érintve a zsögödi 
gyalogátjárót, ahol nemrég egy 13 
éves kislányt gázolt halálra egy 
személyautó sofőrje. Akció-
jukkal a biztonságos kerék-
páros és gyalogos közlekedés 
fontosságára igyekeztek felhívni a 
figyelmet.

Vlad Pora 
a Csíkszeredai KK-nál 1442Sülve-főve: pityóka
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Tízméteres 
sámfahátú puliszka
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Adminisztratív átszer-
vezés és egészségügy

A nyár politikai szempontból 
egyik legforróbb hete volt az, ame-
lyiket éppen magunk mögött hagy-
tunk. Cseke Attila lemon-
dása váratlan esemény, 
és ahogy lenni szokott, a 
magyarázatok csak részben fedik a 
valós indokokat. 
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó

SzereNCSeSzám: 4453241
 fotó: miháLy LászLó

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,2419ì
1 amerikai dollár USD 3,0005ì
100 magyar forint HUF 1,5483î


