
Bizonytalan a csíkkarcfalvi műjégpálya fenntartása

Jegelik a fagyasztást
Nem lehet tudni, mikor lesz újra jég a csíkkarcfalvi műjégpályán, egyelőre működtetője sincs a 
létesítménynek. Az épület tulajdonosa a helyi önkormányzat, a palánk, a jéggyalu és a fagyasz-
tógépek viszont egy sepsiszentgyörgyi cégé. A jégpályát tavaszig működtető HC Madicsának 

tartozása van az áramszolgáltató felé, így villanyáram sincs az épületben. > 14. oldal

A csíkkarcfalvi műjégpálya játéktere. Necces jövő fotó: kopacz gyula

Híradóélmény 
és tapasztalat

A tévéhíradókat néző ember 
elszörnyülködik a látottakon. S 
közben arra gondol, hogy ez őve-
le nem történhet meg. Va-
lahogy úgy vagyunk vele, 
mint az egyszeri lányos apa, 
aki azt hitte, hogy csak a szomszéd 
lányát kerülgetik a legények.
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    Sarány István

Dolgoznak az 
utászok Taplocán
Gőzerővel dolgoznak az utá

szok a Taploca utca felújítás 
alatti szakaszán. Előbb a föld alat
ti infrastruktúra elemeit fektetik 
le az építők, majd némely 
szakaszon újraalapozzák 
az úttestet. A nagyszabású 
munkálat miatt a forgalom csak az 
egyik sávon zajlik. 

a joBB értékesítési 
lehetőségek érdekéBen 
hoztak létre egyesületet

Mangalicatartók 
szövetkeztek

Megalakult a Mangalicate
nyésztők Egyesülete Har

gita megyében. Az alapító 
tizenkét tagból kilenc je
lenlétében tartották a mi
nap második, véglegesítő alakuló 
ülésüket a megyeházán. 

falusi Beruházás 

Farcádon is lesz
gyümölcs-
feldolgozó

Tavaly júliusban avatták a far
kaslaki gyümölcsfeldolgozót, 

idén pedig – a program 
folytatásaként – Farcádon 
készül el egy újabb manu
faktúra, ahol a község lakói értéke
síthetik gyümölcseiket. 

Mi lesz a gyergyói 
pityókával? 942Változatlan a Szakszervezetek 

Művelődési Házának helyzete
Gyilkostó hadilábon 
áll a csatornázással
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HirdetéS

TanulókaT Toboroz 
a cimBora ház

Legyél 
a cimboránk!

Szeretné, ha gyereke iskolán és 
tanuláson túli idejét haszno

san töltené el, ha szabad perceiben 
olyan tevékenységet folytatna, mely 
egyben szórakoztató és oktató jel
legű is? Van egy tippünk: 
irányítsa a Cimbora Házba, 
ahol tizenhárom ingyenes 
szakkörre várják a székelyudvarhelyi 
tanulók jelentkezését.

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,2886ì
1 amerikai dollár USd 3,1346î
100 magyar forint HUF 1,4948î

Kosárfieszta
Elkezdődik a román férfikosár

labdabajnokság is 
hét főn a Romániaku
pa nyolcaddöntőivel. A 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK 
felkészülve várja a szezonkezdést.
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