
Kevés település tudja megtéríteni az ingázási KöltségeKet

Fizetnek, hogy taníthassanak
Törvény biztosítja az ingázó pedagógusok ingázási költségeinek megtérítését. Az önkormányzatok 

anyagi lehetőségei azonban sok helyen nem engedik meg ezt a kiadást. Így aztán van olyan 
tanár, akinek szinte fizetnie kell, hogy dolgozhasson. > 3. oldal

A kedvezőtlen menetrend vagy a drága bérlet miatt sokan stoppal járnak dolgozni más településekre  fotó: mihály lászló

Ingapénz
Megéri-e a települési önkor-

mányzatoknak, az iskoláknak, 
hogy fizessék a pedagógusok in-
gázási költségeit? A válasz egyér-
telmű kellene hogy legyen: 
természetesen, meg éri! 
Meg éri, hogy szak képzett 
óvónő, tanító, tanár foglalkoz-
zon a gyermekekkel.
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    sarány istván

többen leválnánaK

Nem akarnak 
eladósodni

Több százan akarnak lecsat-
lakozni a távhőrendszerről 

Gyer  gyószentmiklóson lapunk 
in formációi szerint, az értesülést 
azonban cáfolta az E-Star 
C.D.R. Kft. A távhőszol-
gáltatást nem igénylők 
többsége fizetésképtelenségre hi-
vatkozva hozta meg döntését. 

Erdei iskola 
a hegyen 652Bababörze 

évszakonként
Zsákutca lesz 
a Farcádi? 
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Legendás ízekkel 
csalogatják 
a turistákat

A Székely Gyümölcs Egyesü-
let és a Székelyföldi Legen-

dárium kezdeményezésére több 
mint tíz termelőt csoportosító 
projekt indult. A Legen-
dás Termékek Társulása 
nevet viselő családban a 
legjobb minőségű készítmények 
kapnak helyet.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3222î
1 amerikai dollár USD 3,2369ì
100 magyar forint HUF 1,4676î

Hogyan zajlik 
a népszámlálás?
Még alig egy hónap van hát-

ra, és megkezdődik a nép-
számlálás. A számlálóbiztosok 
egy 80-100 lakásból álló körze-
tet kapnak, ez azt jelenti, 
hogy nagyjából 250-300 
személyt kell összeírjanak. 
Országos szinten több mint 100 
ezer kérdezőbiztos fog dolgozni.

microcaroKat KapnaK 

A fogyatékkal 
élőket segítenék
Új székházat építenek a jövő év-

ben a Hargita Megyei 
Mozgássérültek Szervezeté-
nek, emellett Micro car típu-
sú autókkal könnyítenék a fogyaték-
kal élők tevékenységét. 

ügyeleti KözpontoK

Még tart
a vajúdás

Októbert írunk, és bár a korábbi 
ígéretek a hónap elejére vo-

natkoztak, még mindig nem kezd-
te meg működését egyetlen 
családorvosi ügyeleti központ 
sem Hargita megyében. Vár-
hatóan novembertől – tűzte ki az 
újabb időpontot dr. Bokor Márton.
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 hargitanépe 
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