
Felkészülten várják a telet

Rakják a fát hűvös halomba
A télire való tűzifát már jórészt beszerezték a gondos csíkiak, mesélik a Csíkszeredába 

és környékére szállító „fapecérek”. A közbirtokosságoktól beszerzett fenyőfa mellett a bükkfát 
és egyre ritkábban a lignitet (a legfiatalabb szén, szerkezete még erősen fás – szerk. megj.) 

használnak térségünkben a magánházak fűtésére. > 2. oldal

Eladásra készített fa. Csíkban inkább a bükkfát keresik, az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a legnépszerűbb tüzelőanyag fotó: mihály lászló
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Eső okozta árvíz
a Brassói úton

Szinte minden jelentősebb esőzés 
kisebb árvizet okoz a csíkszere-

dai Brassói úti tömbházakban. A 
Zsögödből lefolyó esővíz itt megáll, 
és elönti a tömbházak mögöt-
ti sétányt. A lakók számtalan-
szor jelezték az önkormányzat 
felé problémájukat, de egyelőre nem 
találtak meghallgatásra. 

elmarad a szoborállítás

Vasárnap nem 
avatják

a Jézus-kilátót
Az engedélyek hiányában, illetve 

a közhangulat nyomásának en-
gedve lemondott a Jézus-kilátó 
vasárnapi avatásáról a Protemp 
Alapítvány. A szobor megren-
delői nem tettek le tervükről, mind-
össze kedvezőbb alkalomra várnak.

Kisebb a román 
kofák forgalma

Talán a legnagyobb hátrányban 
a román nyelvű eladók vannak, 

ugyanis ottjártunkkor még munka-
ajánlatot is kaptunk: alkalmaznának 
azért, hogy magyarul beszéljünk a ve-
vőkkel. „Inkább a magyar standokhoz 
állnak az emberek, főleg az idősebbek, 
akik nehezen értetik meg ma-
gukat a román nyelvűekkel, 
pedig mi még alkudozásra is 
hajlandók vagyunk” – meséli egy 
moldvai eladó.

Ritli László
az új egészségügyi miniszter3 4 10Csángóföldre
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Lefestették 
a marosfői keresztet

Flashmob-
fosztogatás

A flashmob-fosztogatás jellem-
zően fekete fiatalok körében 

népszerű és a közösségi szájtokon 
szerveződik, a résztvevők 
gyakran nem is ismerik egy-
mást. A rendőrség tehetet-
lennek látszik, és aránytalan szigor-
ral válaszol.
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 hargitanépe 

Tiltott szalmaláng
Miközben olyan „csóró” or szág

ban mint Dánia, összegyűj tik a 
közterületekről, az országút menti 
árkokból lekaszált füvet, és az ener
giaipar szolgálatába állítva vagy 
biogázas tar tályokban er
jesztik, vagy megszárítva hő
köz pontokban elégetik – mi 
fűtjük az őszi mezőt. Télen pedig 
nekiesünk az erdőnek.
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 Hompoth Loránd

 fotó: mihály lászló

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4, 2609î
1 amerikai dollár USD 2, 9524î
100 magyar forint HUF 1, 5783î

gyergyóremete

Telekkönyvezik
a birtokokat

A birtokviszonyok teljes tisztá-
zását eredményezi az a projekt, 

amely által telekkönyvezik a 
re metei birtokokat. A két-
éves mun ka a lakosságnak 
nem kerül pénzébe, a községveze-
tést számos problémától mentesíti.


