
Más városokban szokványos, nálunk újdonság

Magán-mentőszolgálat működik 
Csíkszeredában

Hargita megyében teljesen újszerű kezdeményezés a magán-mentőszolgálat, ám az ország jó néhány 
városában akár több ilyen jellegű cég is működik párhuzamosan. A csíkszeredai Medmaster Kft.  tulaj-
donosa szerint a magánmentő nem jelent konkurenciát az állami mentőszolgálatnak. > 2. oldal

A magán-mentőszolgálatnál az autópark kibővítésén gondolkodnak, további két gépkocsit akarnak vásárolni fotó: tamás attila
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A Dacia 1300 
az autótolvajok 

kedvence
Tizenhat járművet lovasítottak 

meg ebben az évben Hargita 
megyében, továbbá kilenc olyan 
gépkocsit foglaltak le, amelyet 
külföldön loptak el és itteni-
ek vásároltak meg. A helyben 
eltulajdonított járgányok többnyire 
Dacia 1300-asok.

Jobban takaré-
koskodnánk,
ha tudnánk

Noha a két évvel ezelőtti átlagbér-
hez képest a Hargita megyei la-

kosok kevesebbet keresnek, a jegybank 
adatai alapján úgy tűnik, a kevesebből 
mégis mind többet próbálnak meg-
spórolni. Hargita megyében 
így az egy főre jutó, bankban 
félretett megtakarítások meg-
közelítik a 3 ezer lejt, igaz, az országos 
átlag kicsivel 4 ezer lej fölött van.

Lapok a ferencesek 
megfigyelési anyagából5 9 11A teljesítménytúrákat 
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Lassult a roncs- 
autóprogram
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Új forgalmi rend
a gyergyói lakó-
negyedekben

Hatvan új irányító tábla segíti a 
sofőröket, hogy az 

új forgalmi szabályoknak 
megfelelően közlekedjenek. 
A Virág és a Bucsin negyedben már 
betonozzák a táblák tartóoszlopait.
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 hargitanépe 

Kaszaparti
Az élet azonban rácáfolt, a rög-

tönzött kaszásversenyen néha a szi-
getországból érkezők értek be előbb a 
célba. Sunnyogva, leforrázottan vo-
nultak félre a vesztesek, a látogatók 
pedig ünnepelték a győzelmet. Győ-
zelmet? – kérdezhetnénk. 
Ugyanis, amíg a jól táplált 
környezetbarát angoloknak 
csak egy jó buli volt, addig a helyiek 
önmagukat, az életüket adták.
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 Hompoth Loránd

 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2488î
1 amerikai dollár USD 2,9385î
100 magyar forint HUF 1,5629î

Többnyire 
a középiskolások 

lógtak órákról
Években számolható, mennyit hi-

ányoztak igazoltan vagy 
igazolatlanul a diákok az is-
kolából. Hargita megye nem 
áll rosszul ebben a tekintetben, de 
javítani lehet és kell a helyzeten.
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Csíkszentmihályi 
munkálatok

Csíkszentmihályon megkezdték 
a vízügyi hatóság által ígért ár-

vízvédelmi munkálatokat. A helyi 
elöljárók a tervezett mederkotrás-
tól, támfalak, hidak, gátak 
építésétől a jelenlegi – gya-
kori árvizekben megnyilvá-
nuló – áldatlan állapot megszünte-
tését remélik. 


