
Induláshoz készülnek a hargIta megyeI leader-térségek

Már idén pályáztatnának
Sorra veszik át Bukarestben a napokban a romániai Leader-térségek vezetői a működésüknek és fejleszté-
si elképzeléseik kivitelezésének zöld utat adó Leader-tanúsítványokat. A Hargita megyéből nyertes négy 

Leader-térségből eddig a gyergyói G10, valamint a Sóvidék–Hegyalja kapott zöld utat az induláshoz, ám a 
bukaresti engedély megszerzéséért folyamodik jövő héten a csíki Leader-térség is, míg a homoródmenti 
településeket tömörítő Leader-térség egyelőre még a hivatalos bírósági bejegyzésre készül. > 3. oldal

Információs G10 Leader-tábla a gyergyócsomafalvi önkormányzat előtt: kezdenék a munkát fotó: domján levente

  fotó: balázs attila

Gazdagsági
„értékhatár”

Akár az országos, akár a Hargi-
ta megyei átlagos nettó bérről beszé-
lünk, az meghaladja a mi-
niszter által „megállapított” 
értékhatárt. S ezek szerint 
mindazok, akik átlagbére nagyobb 
800 lejnél, gazdagnak tekinthetők.
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      Hecser Zoltán

több mInt 1000 hPV ellenI
VakcInát dobunk kI

Hulladékká vált 
oltóanyagok

Az egészségügyi minisztérium által 
kezdeményezett és finanszírozott 

országos HPV elleni oltási kampány 
során Hargita megyébe érkezett oltó-
anyagok nem fogytak el, szavatossági 
idejük a napokban lejárt, ezért 
meg kell semmisíteni azokat. 
Annak viszont, aki még ezután 
szeretné beoltatni magát vagy lány-
gyermekét, lesz még rá lehetősége.

egerszéken ülésezett
hargIta megye tanácsa

Felújul az út
az Úz-völgye felé
Egerszéken tartotta augusztusi 

ülését Hargita Megye Tanácsa. 
A kihelyezett tanácsülés helyszínét 
Becze István megyei tanácsos szor-
galmazta. Egyrészt így a testület 
tagjai megismerhették a rendkívüli 
szépségű völgyet, betekinthettek 
az eldugott település mindennap-
jaiba, másrészt pedig szemé-
lyesen is megtapasztalhatták, 
jó helyre jön az útjavításra 
megszavazott 500 ezer lej – fogal-
mazott Becze.

Balánbányán az iskola- 
kezdéssel „gáz” lesz? 6 14Két udvarhelyi 

pilóta is rajthoz áll
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Gyergyói ablak 
Budapesten

Kevesebb, 
de súlyosabb 

közúti balesetek
Romlott az állapota annak az 

udvarhelyi fiatalembernek, aki 
vasárnap este szenvedett életveszé-
lyes sérüléseket, miután vil-
lanyoszlopnak hajtott a Beth-
len utcában. Tegnap délután 
újabb, ezúttal szerencsésebb kime-
netelű baleset történt a városban. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2219î
1 amerikai dollár USD 2,9272ì
100 magyar forint HUF 1,5508î
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 hargitanépe 
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Munka- 
szerződések
bőségében...

Ellentmondásba keveredve, úgy tű-
nik, erősen túlbecsülte a kor mány 

a május elseje után kö tött új munka-
szerződések fog lalkoztatásbővítés 
te rén be töltött szerepét – derül ki 
a munkaügyi tárca és az Országos 
Sta tisztikai Intézet adatainak össze-
vetéséből. Ráadásul az új munkaszer-
ződésekről festett képet csak rontja, 
hogy a több százezerből közel 
350 ezret időközben már fel 
is bontottak. Joggal adódik 
a kérdés: mennyivel is javult tehát a 
foglalkoztatás?
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