
A Goscom számláz, A távfűtésről levált lAkók többséGe nem fizet

Törvény előtt dől el, kinek van igaza
Több száz, a távfűtésről levált csíkszeredai tömbházlakónak pert helyezett kilátásba a táv hő szolgáltató 

azért, mert a lakók nem hajlandók kifizetni azon számlák ellenértékét, amelyeket a leválást követően állí-
tott ki nevükre a Goscom. A lakók szerint jogtalanul, a Goscom szerint teljesen törvényesen. > 2. oldal

A központi fűtésrendszerről való leválást utólag kiszámlázza a közüzem – még akkor is, ha nem ő végezte a munkálatokat 

hirdetés

Újabb 
medvetámadás 

Néhány kilométerrel a múlt heti 
eset helyszínétől újabb med-

vetámadás okozott riadalmat 
Abásfalván. Az állat – hely-
béliek szerint nem ugyanaz, 
mint amelyik legutóbb emberre tá-
madt – egy bikát sebzett halálra.

17 HArGitA meGyei 
jelentkező

Mihail 
Kogălniceanu- 

program
Elindult a Mihail Kogălniceanu- 

program pénteken. A kis- 
és közepes vállalkozásoknak 
kedvezményes hitelezését se-
gítő programra tegnapig 17 Hargita 
megyei vállalkozás jelentkezett. 

– 0,1

Az első fagy
Fagypont alá került a hőmérő 

higanyszála szombaton reggel 
Csíkszeredában: a meteorológiai 
állomásnál –0,1 Celsius-fokot mér-
tek 5.30 és 7 óra között. „Ez az első 
negatív hőmérséklet az idén ősszel” 
– nyilatkozta Tankó Károly meteoro-
lógus. Egyébként a megye több tele-
pülésén is alacsony értékeket mértek: 
Gyergyóalfaluban 1,2 Celsius-fokot, 
Maroshévízen 4, a Bucsin-tetőn pe-
dig 4,6 fokot. A szeptemberi nega-
tív rekordot, –10 fokot 1977-ben 
jegyezték, a legmelegebb, 34 fokos 
szeptemberi nap 1952-ben volt.

két érem A mozGás-
sérültek kerékpáros 
viláGbAjnoksáGán

Novák Ede 
világbajnok

A C4-es kategória időfutamán 
aranyérmet, a mezőnyver-

senyben pedig ezüstérmet szerzett 
Novák Károly Eduárd. A 
csíkszeredai kerékpáros 
a 2009-es, Bogognóban 
szerzett aranyérmét követően má-
sodszor lett világbajnok.

Korgó gyomorral nem lehet 
himnuszt énekelni 542Emlékekből építkeztek
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Népszámlálás
A kérdezőbiztosok azokat a sze-

mélyeket kell elvileg beírják, akik 
tartósan nincsenek már itthon. Ez 
az új európai követelmény, minden-
kit ott vegyenek számba, ahol él. De 
amint egy szakértő fogal-
mazott, a „románok még 
nincsenek felkészülve arra, 
hogy elfogadják: a lakosság száma 
kevesebb húszmilliónál”. 
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    Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó

szerencseszám: 2168013

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,2657ì
1 amerikai dollár USD 2,0863ì
100 magyar forint HUF 1,5216î


