
Az országbAn egyedülálló járműveket kApott HArgitA megye

Motorizált hegyimentők
Négy darab nyolckerék-meg haj tású, kétéltű jármű, négy darab hószán, ATV-k, 
valamint az ezek és hordágyak szállítására alkalmas utánfutók érkeztek tegnap 

a Hargita megyei hegyimentőkhöz. Az uniós pályázaton nyert járművek 
eddig egyedülállóak az országban. > 2. oldal

Közszemlén a hegyimentők új járművei. Hegyen, hóban, vizen egyaránt alkalmasak fotó: mihály lászló

A családi 
költségvetésről
A romániai háztartások fo-

gyasztási költségeiben több mint 
60 százalékkal részesülnek 
az étkezésre és a közművi 
szolgáltatásokra fordított 
kiadások és 7,2 százalékkal a sze-
szesital- és a dohányáru-vásárlás. 
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   Hecser zoltán

nyomdai meghibásodás és 
az általa befolyásolt terjesz-
tés miatt lapunk utóbbi há-
rom számát csak késve vagy 
egyáltalán nem kaphatták 
kézhez egyes előfizetőink. A 
szerkesztőség a tőle függet-
len mulasztás miatt ezúton is 
elnézést kér olvasóitól!

lezárt borboly-dosszié

Nem vizsgálódik 
a DNA

Nem indít vizsgálatot az Or-
szágos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) Borboly Csa-
ba, Hargita Megye Tanácsának el-
nöke ellen, miután az ellene szóló 
feljelentést alaptalannak ta-
lálta. A tanácselnök tegnap 
kapta kézhez az ügyészség 
értesítő levelét, és a postahivatal 
előtt sajtótájékoztatót tartott.

Hétfőtől 
film.dok

M inden eddiginél nagyobb 
sza básúra tervezték az 

idei film.dok magyar-ro-
mán do  kumentumfilm-
fesztivált a szervezők. A 
hétfőn startoló kulturális ese-
ménynek új színhelye lesz.

Arculatot és 
nevet vált az RFV
Az E-Star CDR Kft. szol-

gáltatja ezután a távhőt 
Gyer gyó szent miklóson. A 
cég nem, csak a név változott. 

Egy háromszéki 
Szárhegyen 964Ismeretterjesztő táblák 

a Csiky-kertben
„Nem akarok 
irodalmi Bonsai-fákat”
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HIrdETéS

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2940ì
1 amerikai dollár USD 3,1127î
100 magyar forint HUF 1,4923î

Bejegyezték 
a Tőkés-pártot

Bejegyezték az EMNP-t a bu-
karesti bíróságon tegnap. Az 

eseményről Toró T. Tibor 
számolt be. Azt mondta, a 
hétvégén Gyergyóban tar-
tanak elnökségi és választmányi 
gyűlést.
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

hatos lottó

ötös lottó
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