
3,6 millió lejbe kerül a befagyasztás

Gyergyóban nem drágul a távhő
Változatlanul 229,15 lejt fizetnek a távhő gigakalóriájáért a hamarosan kezdődő fűtésidényben 

Gyergyószentmiklós tömbházlakói – erről született tanácsi határozat a testület tegnapi 
rendkívüli ülésén. Ez az ár változatlan marad 2013. november 30-ig, vagyis a közeljövőben 

nem várható a távhőszolgáltatás árának növekedése. Barti Tihamér helyi RMDSZ-elnök szerint 
viszont a távhőszolgáltató cég drágított az előzetes árbefagyasztási ígéretek ellenére, 
a különbözetet a város fizeti ki, emiatt közberuházások fognak elmaradni. > 4. oldal

Különszámítások. Mezei János polgármester szerint a távhőszolgáltatásért számolt ár két évre való megkötésével „nem engedték eladósítani a várost” fotó: lázár hajnal

Bezzegelés
Nem hallottam senkit fel-

tenni a kérdést, hogy mit ke-
restek a sportolók egy rossz hí-
rűnek mondott lokálban? Ha 
már példaképnek állítják 
elénk, gyermekeink elé a 
sportolókat, akkor miért 
nem várják el tőlük, hogy ak-
ként is viselkedjenek?
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    sarány istván

elválasztott folyamatok

Gyümölcsfeldol-
gozó Zetelakán

A farkaslaki gyümölcsfeldolgo zó 
manufaktúra mintájára Ze te

lakán egy újabb létesítmény kiala
kításába kezdett a Székelygyümölcs 
Egyesület partnerségben a zetelaki 
közbirtokossággal. A Civitas Ala
pítvány által irányított projekt fő
ként azt a célt szolgálja, hogy a helyi 
kerti és erdei gyümölcsöket, 
gombákat hatékonyabban 
felhasználják a lakók, így 
többé ne a külföldiek vásárolják fel 
azt potom áron.

Körtefába faragott 
vértanúk 422A tündérkert kapuja:

egységes turisztikai kép
Megkérdezik
a polgármestereket
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hiRDETéS

prevenciós céllal

Elmondom,
mi leszel,

ha drogozol!
A kábítószer itt van testközel

ben! – hívná fel a figyelmet 
a térségben előadássorozatot tar
tó Kurdics Mihály nyugalmazott 
rendőralezredes, aki a drogok 
világában bűnügyi nyomozó
ként szerzett tapasztalatot. „Sok 
mindent hallanak majd tőlem a 
szülők, illetve a diákok, de 
egyet biztosan nem, azt, 
hogy ne drogozz” – vezet
te fel izgalmasnak ígérkező elő
adását az egykori rendőrtiszt.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3053î
1 amerikai dollár USD 3,1738î
100 magyar forint hUF 1,4634ì

fogathajtás

Bajkó Tibor
az országos

bajnok
Hétéves munkával a háta mö

gött Bajkó Tibor a vasár
napi fogathajtódöntőről arany
éremmel térhetett ha
za. Csapatversenyben 
is je lentős sikert arat
tak a gyergyóiak, aranyérmes lett 
a Krigel Sportklub.

AláírásokAt gyűjtenek
az udvarhelyi ebtartók

Kutyaélet
tiltások közt

Miután Székelyudvarhelyen 
meg tiltották a kutyatartók

nak, hogy a városi zöldövezetek
ben, játszótereken kedvencüket 
sé táltassák, az ebtartókat tömö
rítő Póráz Klub több száz 
aláírás begyűjtésével for
dult a polgármesteri hiva
talhoz, hogy találjanak megoldást 
problémájukra. 
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