
Interjú elena Udrea regIonálIs fejlesztésI és tUrIsztIkaI mInIszterrel

Konkrét projektekkel kell kopogtatni
Újabb beruházások helyett a minisztérium által finanszírozott Hargita megyei projektek befejezé-
sét ígéri lapunknak adott interjújában Elena Udrea regionális fejlesztési és turisztikai miniszter. 

Ám jó hírrel is szolgálni tudott: az országos infrastruktúra-fejlesztési program keretében a koráb-
bi sikertelen kiírás helyett immár négy pályázó is akadt a programba befogott 250 kilométernyi 

Hargita megyei úthálózat felújítására. A Hargita megyei vizitre ma érkező tárcavezetőt  
a megyénkre vonatkozó turizmusfejlesztési elképzeléseiről is faggattuk. > 9. oldal

Elena Udrea: „Az első lépést a projektek kivitelezésében a helyi önkormányzatoknak kell megtenniük” fotó: mediafax

 fotó: lázár levente 

Vásározók
Egy hentesipari kisüzem fizeti 

a fehér és fekete öltözőt, az alkal-
mazottakat, a könyvelőt, a bért, 
az eladót. Így áll össze az ár. Miért 
kell mégis ír féldisznóból 
kínai fokhagymával házi-
lag összedobott kolbászért 
másfél annyit fizetni? Rejtély? 
Nem, egyszerűen kapzsiság.
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  Hompoth loránd

gyakorIak a verekedések

Szerb–magyar 
összetűzések 
Temerinben

Két kiskorú magyar fiút vett 
őrizetbe a temerini rendőr-

ség, akiket azzal gyanúsítanak, 
hogy még hétfőn megvertek egy 
16 éves boldogasszonyfalvai szerb 
középiskolást. „A megvert fiúnak 
eltörött az orra és az egyik ujja, a 
kórházi ellátás után hazaengedték. 
A rendőrség szerint felté-
telezhető, hogy az inci-
dens etnikai indíttatású 
volt” – olvasható a VajdaságMa 
délvidéki hírportálon.

Csak egyIk szeme nevet 
a burgonyatermelőknek

Rekordtermés, 
nyomott ár

Sikerrel estek túl az idén a 
termesztési hoppon a térség 

burgonyatermesztői, az elmúlt 
15-20 év legmagasabb termés-
hozamát produkálta az eszten-
dő. A termelők azonban csak 
egyik szemükkel nevethetnek, 
hiszen hátravan a neheze, 
értékesíteni kellene a pi-
tyókát, azonban éppen a 
bő termés miatt a piaci árak na-
gyon leestek.

Udvarhelyi lány 
az X-Faktorban 542A tervezett fűtésdíjemelés 

ellen tiltakoznak
Kalákáztak 
a tisztviselők
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nyUgat-eUrópában járt
a gyermekfIlHarmónIa

Szentegyházától 
Brüsszelig

Magyarországon több hely-
színen, Bécsben, Müh l dorf-

ban, Münchenben, va lamint Brüsz-
szelben lépett fel a Szentegyházi 
Gyermek fil har mónia, útjával 
a magyarok összetartozását 
szimbolizálva. A közel két-
hetes koncertkörútról, a fili néhány 
tagjával beszélgettünk.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3210ì
1 amerikai dollár USD 3,1672î
100 magyar forint HUF 1,4948î

felújították kozmáson 
a SóSzékfürdőt

Már csak be kell 
üzemelni

A felújítások utolsó száz méteré-
hez ért gyógyturisztikai köz-

pontok jelenlegi állapotáról, műkö-
déséről számolunk be most induló 
sorozatunkban. A csíkszentkirályi, 
a csíkszenttamási és madéfalvi 
fürdők sorába zárkózik fel 
a csíkkozmási Sószékfürdő, 
amelynek gond noksága teg-
nap került vissza a községhez Har-
gita Megye Tanácsától.
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 hargitanépe 
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