
Hatvanéves rendszer okoz fennakadást Gyilkostón

Vízhiány miatt pártolnak el a turisták
Napok óta vízhiánnyal küzdenek a gyilkostóiak. A szolgáltatás gyakrabban szünetel, 

mint amennyit üzemel. A vendéglátók elkeseredettek: nemcsak a szezon bevételét veszítik el, 
hanem a vendégeket is – örökre. Több turista ugyanis felháborodottan, fizetés nélkül  

távozott az üdülőhelyről. > 4. oldal

Gyilkostó szálló. Csak sziklakertjében nincs vízhiány fotó: balázs katalin

 fotó: mihály lászló 

Hosszú hétvége
Míg a fehérnépek a miccsel és 

a zöldségszeleteléssel bíbelődtek, a 
férfiak hasznosan töltötték az időt: 
autót mostak a patakban, 
hadd érezzen szegény jószág 
egy kis kényeztetést a termé-
szet lágy ölén. Füstölt minden patak 
száda, minden kis völgy.
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           Sarány István

két Hét munkálatokra

Feltöltik a 
távhőrendszert

Szeptember 1-jén kezdődik Csík-
szeredában a fűtésrendszer feltöl-

tése, a Goscom Rt. ezért arra 
kéri azokat a lakókat, akik a 
tömbházak belső hálózatán 
munkálatokat végeznek, hogy au-
gusztus 31-ig véglegesítsék azokat. 

Közös virágkocsi
a Virág

karneválon
Az összetartozás jegyében indít 

Hargita, Hajdú-Bihar és Bihar 
megye közös virágkocsit a 
debreceni Virágkarneválon 
augusztus 20-án. A kocsi el-
sőnek indítja a virágkocsik felvonu-
lásának hosszú sorát.

ismeretlen beHatoló

Feltörték
a Nemtévét

Szabadidős programok helyett mát-
rixszerű hátteret és egy angol nyel-

vű üzenetet találtak a nemtv.ro erdélyi 
eseményportálra belépő látoga-
tók a tegnap reggel. Egy bizton-
sági rést kihasználva, az oldalt 
egy amerikai hacker törte fel, nagyobb 
kárt viszont nem okozott. 

naGyobb büntetések

Hathatósabb
fogyasztóvédelem
Nagyobb büntetésekkel tartat-

nák be a fogyasztóvédők a ter-
melőkkel a termékek címkézésére és 
a fogyasztók informálására 
vonatkozó jogszabályokat. A 
hatóság egy másik rendeletter-
vezete viszont már az élelmiszerután-
zatok ellen lépne fel erélyesebben.

Új köntös  
a templom-toronynak 4 6Zarándoklat az 

összetartozás jegyében
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Tüzet kiáltott

Gimnázium-felújítás

Bútorozzák a köz
ponti épületrészt
Végéhez közeledik a csíkszeredai 

gimnázium központi épületrészé-
nek felújítása, emeletről emeletre ha-
ladva hagyják el a munkások a terepet, 
és fokozatosan költöznek vissza 
régi helyükre az osztálytermek, 
laboratóriumok, irodák, és per-
sze a könyvtár is. Az épületrész az isko-
lakezdésre kívülről is megújul.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2706î
1 amerikai dollár USD 2,9673î
100 magyar forint HUF 1,5799ì
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