
Egy év alatt száz rEklamáció érkEzEtt a Hargita mEgyEi 
fogyasztóvédőkhöz

Szégyentáblát állíttatnak a bankokkal
Jövő év elejétől a jelenleginél is nagyobb gondjuk kell legyen ügyfeleik tájékoztatására a romániai 

pénzintézeteknek. Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb rendelete ugyanis a hitelintéze-
teket – termékeik összes költségét világosan közlő – információs képernyők felszerelésére kötelezi, 

ahol viszont – ha kell – olvashatók lesznek a fogyasztói panaszok is. A reklamációk alapján úgy tűnik, 
lesz mit kitenniük a képernyőre a Hargita megyei bankoknak is. > 8. oldal

Osztrák hitelintézet Hargita megyei kirendeltsége: jövő évtől minden banknak komolyabban kell vennie a fogyasztói panaszokat fotó: hompoth loránd

Hirdetés

Bende: valószínűleg
Pál árPád is indul

Moldován gyergyói
képviselő akar 

lenni
A gyergyószéki polgármesterek 

borszéki találkozóján je
lentette be Moldován József 
államtitkár, hogy parlamenti 
képviselőjelöltként indulna a jövő 
évi választásokon.

Tündérek szállták 
meg a várat

Két legyet is ütöttek egy csa
pásra a Tündérfest szervezői, 

egyrészt a Mikóvárban működő 
múzeummal tavaly egyeztetett el
képzelésnek tehettek eleget, hogy 
fiatalok tömegét vonzzák 
be a vár udvarára, másod
sorban a csíkszeredai zene
kar, a Tündérground új lemezének 
bemutatóját is megtartották.

székElykErEsztúr

Otthont teremtett 
az Orbán Balázs 

Gimnázium
Sok év után végre otthonra talált 

a székelykeresztúri Or bán 
Balázs Gimnázium. A Hargi
ta utcában, a Zeyk Do mokos 
Iskolaközpont mögött a hétvégén 
avatták új épületüket.

Az őszi időszak 
tétje: a választási 

törvény módosítása

Elkezdődik mával az őszi parla
menti ülésszak. Az ebben meg

hozott legfontosabb törvény lehet 
az új választási törvény. A Hargita 
megyei parlamenti politikusok 
egyetértenek abban, hogy 
az egyéni választókerületes 
rendszer bevezetését meg 
kell akadályozni, mert az gyengíti a 
magyarság képviseleti erejét. 

Udvarhelyi sikerek  
a Barcaság-ralin 1477Huszárokkal mennek 

Bukarestbe
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Lázár Orsolya  
– kenyai iskolaépítő
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 hargitanépe 
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Tolvajok 
a Csíki-havasokban

A tolvajok osztályozásánál 
újabb kategóriát fedezhetünk fel 
Hargita megyében. Itt nemcsak 
zsebotlvajok,  fémtolvajok, 
terménytolvajok és más 
ismert kategóriába tarto-
zó törvényszegők vannak, hanem 
műanyagtolvajok is.
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    Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó

szerencseszám: 0239894

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,2418ì
1 amerikai dollár Usd 2,9764ì
100 magyar forint HUF 1,5416î


