
Fűtésdrágulás Csíkszeredában

Nem ötven, csak harminc százalék
Kompromisszumos döntés szü letett a csíkszeredai önkor mányzat pénteki ülésén 
az ok tóber 1-jétől érvényes fűtésár-növekedés kapcsán: megszavazta a testület 

a drágulást eredményező határozatot, de nem abban a formában, 
amely 50 százalékos árnövekedést jelentett volna a lakóknak. > 3. oldal

Kazánházi mérőműszerek. Befűtöttek  fotó: mediafax

 fotó: mihály lászló

Erdély
Ami évszázadokon keresztül 

egy meghatározott gondolkodási 
és politikai tér volt – vagyis Erdély 
– kolóniává válik. A konkvisztá-
dorok már itt vannak, 
és érdekeiket egyforma 
kegyetlenséggel próbálják 
győzelemre vinni, mindegy, hogy 
keletről vagy nyugatról jönnek.
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Isán István Csongor

parajdI FesztIvál

Nem fért
a káposzta

Harminchat csapat mérte ös�-
s�e s�akácstudományát hét-

végén a�on a nem�etkö�i gas�t-
ronómiai fes�tiválon, amelyet 
17. alkalommal s�erve�tek meg 
Parajdon. A� idei töltöttká-
pos�ta-fes�tivál egy turis�ti-
kai konferenciának is helyet 
adott, ahol a s�ékelyföldi turi�mus 
jövőjéről is bes�élgettek.

Polgármesteri 
utasításra tüzelt 

a vadőr
A ga�da s�erint két, a� elköve-

tő s�erint egy kutyát lőtt ki 
a múlt hét végén a Gyergyóalfalu 
és Gyergyós�árhegy kö�ötti ha-
tárban Fülöp Csaba vadőr. Tény 
vis�ont, hogy Dobai Lás�ló 
gyergyóalfalvi me�őga�dás�-
nak két betanított nyájőr�ő 
munkakutyája hiány�ik, és mintegy 
hárome�er lej kára keletke�ett. 

Felkészítik 
a kérdezőbiztosokat 622Parkfelújítás 

összefogással
Mesebeli nap 
Csíkszeredában
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4CsíkI kosarasok: túl egy 
újabb gyenge meCCsen 

Vereség Piteşti-től 
a szezonnyitón

Nem sikerült fényesre a Csík-
s�eredai Hargita Gyöngye 

KK férfi-kosárlabdacsapatának 
a bajnoki idény első mérkő�ése: 
s�ombaton súlyos veresé-
get s�envedtek ha�ai pá-
lyán a Piteşti-től. A� ittho-
niakat 58:94-re verték a� argeşi 
vendégek.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3533ì
1 amerikai dollár USD 3,2195ì
100 magyar forint HUF 1,4883ì

hatos lottó

ötös lottó

SzeRencSeSzám: 1578572

udvarhelyI szokások

Tanácsülés
Internacionáléval
Pénteken rendkívüli, s�ombaton 

soros havi tanácsülést tartottak 
S�ékelyudvarhelyen, de mind-
kettő sikertelenségbe fulladt. 
A polgáriak a� Internacio-
nálét hallgatva, felállva fogadták a� 
ülésterembe lépő polgármestert.
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 hargitanépe 
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