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Sorompóra várva
Hol anyagi fedezet hiánya, hol érdektelenség, hol egy-egy „szakvélemény” miatt nem került 
soha sorompó a zsögödfürdői vasúti átjáróhoz, noha 1990 óta több mint tíz baleset történt a 

csupán Szent András-kereszttel ellátott helyen. A két nappal ezelőtt bekövetkezett tragédia után 
újra vita alakult ki Csíkszeredában: szükséges-e ellátni sorompóval a vasúti átkelőt? > 3. oldal

Virágot elhelyező és gyertyát gyújtó fiú a csíkzsögödi tragédia színhelyén. Életeket kioltó vasúti normák FOTÓ: MIHÁLY LÁSZLÓ

 FOTÓ: BALÁZS KATALIN

Tiszta vizet a pohárba
Nem szabad összemosni a szol-

gáltatók által megállapított árat 
azzal, amit az egyik vagy a másik 
tömbházlakó � zetni fog. Nem vi-
gasztalhat senkit, hogy az 
egyik szolgáltató „az idén a 
tavalyi áron fűt”. A tavalyi ár 
az idén lehet, hogy többet fog jelente-
ni egyes tömbházlakók esetében!
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   Hecser Zoltán

Megválasztható 
nyugdíjfolyósítás
A be� zetéseikhez való optimá-

lisabb hozzájutás érde-
kében több változat közül 
is választhatnak nyugdíjba 
me nésük pillanatában a kö-
telező, illetve a fakultatív magán-
nyugdíjpénztárak ügyfelei.

Elhunyt
Makovecz Imre

Életének 76. évében tegnap el-
hunyt Makovecz Imre 

nemzetközi hírű építész, a 
magyar organikus építészet 
Kossuth-díjas stílusteremtő alakja.

ÁTADTÁK A TÜNDÉRKERT – 
ŐSFORRÁS FÜRDŐT

Visszanyeri 
régi csillogását 

Borszék
Felavatták Borszéken a Tündér-

kert – Ősforrás hagyományos 
fürdőt. A két évig tartó munkálat 
során újjáépítették a mo-
fettát, kikövezett sétányokat 
alakítottak ki, és padokkal, 
pihenőhelyekkel látták el, illetve el-
készült egy fürdőmedence. 

Tölgy, ami összeköt 522Kinek jár a téli fűtéssegély? Kölcsönvágta visszajár!
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A KÁRTÉRÍTÉS KÉSIK

Medve, farkas 
dézsmálja az új-

falvi gazdaságokat
Láncra kötött kutyát vitt el a far-

kas, megdézsmálta a juhállo-
mányt, mindezt a pásztor szeme 
láttára. Gyergyóújfaluban 
a medve is szedi áldozatait: 
házi állatokat pusztít, tönkre-
teszi a gyümölcsöst. A károk szapo-
rodnak, a kártérítés pedig késik.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3112
1 amerikai dollár USD 3,1897
100 magyar forint HUF 1,4964 

PREFEKTUSI KOLLÉGIUM

Tanárhiány 
a megye egyes 

részein
Főleg a szaktanárok körében ta-

pasztalható munkaerőhiányról 
szólt Ferencz Salamon Alpár megyei 
főtanfelügyelő tegnap. Mint 
szavaiból kiderült, a � zetet-
len szabadságok, illetve a tan-
ügyi rendszerből való kilépés érezhe-
tő jelenség lett Hargita megyében is. 

2011. SZEPTEMBER 28., SZERDA KÖZÉLETI NAPILAP | XXIII. ÉVF., 187. (6102.) SZÁM | 16 OLDAL ÁRA 1 LEJ

4

Tölgy, ami összeköt 552222Kinek jár a téli fűtéssegély? Kölcsönvágta visszajár!

 hargitanépe 
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