
törlesztési kedvezmények A „jó útrA térŐ” Adós cégeknek

Eltörölhetők a büntetőkamatok 
Komoly kedvezményekben részesülnek azok a cégek, amelyek év végéig befizetik az állam felé 

lévő tartozásaikat. Ha december 31-ig sor kerül az alaptartozások és a kamat befizetésére, 
eltörlik a késedelmi bírságot és 50 százalékkal csökkentik a késedelmi kamatot. Módosul 
az adóügyi  tanúsítvány is: a vállalkozó és a közintézmények kölcsönös tartozása esetén 

feloldják a közbeszerzési eljárásokon való részvétel tilalmát. > 8–9. oldal

Hargita megyében 3196 olyan adófizetőt tartanak nyilván, akinek az adóssága meghaladta az ezer lejt, ezek közül 2271 késedelmi bírság fizetésére is kötelezett fotó: mihály lászló

Kinek kedvez
a halasztott voksolás?

Milyen hatással lenne a ma-
gyar pártokra a helyhatósági és a 
parlamenti választások összevoná-
sa? A politikusok egyelőre 
kerülik az egyértelmű vá-
laszt erre a kérdésre, de lá-
zasan folynak a véleményezések és 
a találgatások a kulisszák mögött.
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isán istván csongor

gyergyóAlfAlvi iskolák

Két év múlva 
fejeződik be
az építkezés

Két iskolaépület korszerűsítése, 
egy új építése miatt borult fel 

a rend az Alfalvi Sövér Elek 
Iskolaközpontban. „Minden
kinek nehéz, de csak áldoza
tokkal lehet valamit elérni” – mond
ja Gáll János iskolaigazgató.

Az RMDSz jAvASlAtA 

Vass lehet
a vásárhelyi jelölt
Vass Levente orvost javasolja 

az RMDSZ Marosvásárhelyen 
pol gármesterjelöltnek. A lehetsé
ges jelölt azt nyilatkozta, 
csak akkor indul a tisztsé
gért, ha mindhárom poli
tikai alakulat, vagyis az MPP és az 
EMNP támogatását is bírja.

Káposztavágó hétvége 
Csíkszépvízen 763A csapok elzárásával 

fenyeget a Harvíz
Mikó-vár: korábban 
nyithat a múzeum
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10nem bírták A bécsiek

Az SZKC lelép
tette a sógorokat
Nagyszerű játékot mutatva a 

Székelyudvarhelyi KC férfi
kézilabdacsapata továbbjutott az 
EHFkupa harmadik körébe, mi
után szombat este a Székely Med
vék által a győzelembe 
hajtva hét góllal – ösz
szesítésben hárommal – 
felülmúlta az osztrák Aon Fivers 
együttesét.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3233ì
1 amerikai dollár USD 3,1324î
100 magyar forint HUF 1,4811ì

hatos lottó

ötös lottó

SzEREnCSESzáM: 4369157

mondják mAgukAt
mAgyArnAk

Felkészítő 
népszámlálásra

Személyes beszélgetésekkel, szó
rólapok segítségével próbálják 

tisztázni a népszámlálás során eset
legesen felmerülő fogalomzavaro
kat az RMDSZ munkatársai. A 
főként szórványtelepülések
re összpontosító tájékoztató 
akció révén elsősorban a ma
gyar identitás vállalásának fontossá
gát hangsúlyozzák.
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