
Górcső alatt a GyerGyószentmiklósi távhőrendszer felújítása

Kihallgatták a tanácsosokat
Nemrégiben kihallgatásra hívta az Országos Korrupció-ellenes Igazgatóság a gyergyószentmi-
klósi tanácsosokat. Értesüléseink szerint az állítólag több órán át tartó kihallgatásra csupán 

azok a tanácsosok nem kaptak meghívást, akik a korábban lemondott tanácsosok helyére kerül-
tek be, illetve az a két RMDSZ-es tanácsos, aki nem szavazta meg a távhőrendszer külföldi  
befektető általi rehabilitációját és működtetését célzó határozatot. Az érintett tanácsosok 

nem óhajtottak nyilatkozni a folyamatban lévő ügyről. > 4. oldal

Távhőhálózat-felújítás Gyergyószentmiklóson. Kihallgatták azokat, akik részt vettek a döntéshozatalban fotó: lázár Hajnal

Parlamenti
golyóparti

Megszületett az új tárca, hoz-
zárendelték a minisztert, és majd 
később, ha minden jól megy, hát 
hamarosan megszületik 
a sikeres tevékenységhez 
szükséges jogi keret. Addig 
is lehet zsebre dugott kézzel vaka-
rózni.
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 hompoth loránd

tőzsdei nyílt napok

Pénzre váltható 
tudás

Ma délután, 18 és 21 óra 
között második al

kalommal rendezi meg az 
Imperium Divitiarum Kft. 
a Tőzsdei Nyílt Napot a csíkszere
dai Paris Bistróban. 

homoródmenti 
kulturális ÖrÖkséG

Ami a múltból 
megmaradt

A hűvös reggelben egymást mé
regetve, az ülésrendet tisz

tázgatva, az útvonalat újra és újra 
megkérdezve, ismerősöket üdvö
zölve formálódott az a kétbusznyi 
társaság, amelynek tagjai 
talán életükben először vagy 
éppen visszajárókként a két 
Homoród mentére szervezett ta
nulmányi úton vettek részt.

Az emberelőnyös helyzetek 
kihasználása döntött 14118Mélypontra került  

a lakásépítési kedv
Tuning-cég kelti  
a Duster jó hírét
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székelykeresztúri
kÖzÖsséGi akció

Székely
tükörfürdő 
Sóskúton

A Székelyudvarhelyi Közösségi 
Ala pítvány „leányalapítványa”, 

a Keresztúri Közösségi Alap 
tavaly nagyszabású és rég várt 
projektbe kezdett: újjáéleszti 
a Sóskútfürdőt, amelyet hamarosan 
bárki ingyenesen igénybe is vehet.

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,2843ì
1 amerikai dollár Usd 3,1253î
100 magyar forint HUF 1,4745î

küldik az értesítéseket

OTP-kártyán
az oktatási 
támogatás

Térítésmentesen biztosítja az 
OTP Bank a bankkártyát 

mindazok számára, akik jogosul
tak a magyar állam által nyújtott 
oktatásinevelési támogatásra, az 
összeget ugyanis az OTP Bank
ban nyitott folyószámlára utalják. 
A bank a kedvezménye
zettek részére a támogatás 
felvételét és a bankszámla 
fenntartását térítésmentesen biz
tosítja.
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