
KifüggesztettéK a távfűtésdrágításra vonatKozó tervezetet

50 százalékkal többet fizethetünk
Ötven százalékkal növelné Csíkszereda önkormányzata a gigakalória árát október elsejétől, derül 

ki egy tanácsi határozattervezetből. A drágítást a kormányzati támogatás eltörlése indokolja. 
A döntés e hónap végére várható. > 3. oldal

Közüzemi alkalmazott az egyik csíkszeredai kazánházban. A megszűnő állami szubvenció miatt sokba kerül októbertől az otthoni meleg fotó: mihály lászló

Hétköznapi 
autonómia

Mi történik a hétközna pokban, 
amikor a kiábrándultságot intéz-
kedésekkel kell ellensúlyozni? Az 
új pártot bejegyzők meg fogják 
tanulni, hivatalokat viselni 
nehezebb, mint összevissza 
beszélni egy folyamatosra 
nyúzott választási kampányban. 
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Isán István Csongor

róm. Kath. főgimnázium

Visszatért
a kereszt

Az intézmény egykori diákja-
ival és érdeklődő helybéliek-

kel együtt járták be Csíkszereda 
önkormányzati elöljárói a csík-
szeredai főgimnázium középső 
részét, ahol a napokban 
fejeződtek be a felújítási 
munkálatok. A körséta cél-
ja azonban nemcsak az újjászüle-
tett épületrész megtekintése volt.

marKó: magyarországi 
beruházás az emnP

Egyelőre 
nincsenek tagjai
Borzonton zárt körben ünne-

pelte meg az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács a néppárt bejegy-
zését. Sajtótájékoztatón elmondták, 
hogy nem akarják átcsábítani az 
MPP-tagokat, távol akarják tartani 
pártjuktól az opportunistákat. Míg 
a Tőkés-pártiak ünnepeltek, addig 
az RMDSZ szövetségi küldöttjei 
is tanácskoztak Marosvá-
sárhelyen. Itt elhangzott, az 
EMNP egy „magyarországi 
beruházás, ami nem hoz aranyat a 
magyarságnak, csak egyeseknek”. 

Néprajzi gyűjtemény
rendhagyó tálalásban 1042Felszámolják a 

zsögödfürdői gyalogátjárót
Összefogtak 
a „torzsások”
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2710î
1 amerikai dollár USD 3,0917î
100 magyar forint HUF 1,4893î

református diáKotthon

Húsz év – ezer 
végzős

Háromnapos hálaadással ün-
ne pelte 20. évét a szé kely-

udvarhelyi Református Di-
ákotthon Alapítvány, mely-
nek legfőbb tevékenysége a 
II. Rákóczi Ferenc utcai diákotthon 
működtetése.

új jobboldal gyergyóban

Rövid távú emlék
Csendben tudtak koszorúz-

ni az Új Jobboldal román 
szélsőséges szervezet tagjai Gyer-
gyószentmiklóson: a helybé-
liek szinte észre sem vették, 
hogy felvonulnak a város-
központban. Igaz, koszorújuk is csak 
rövid ideig maradt a helyén.
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 fotó: mihály lászló


