
a helyi tanácsokat is bevonnák a megyei utak karbantartásába

Ki takarít havat a télen?
A megyei tanács készül a téli karbantartási, hóeltakarítási munkálatok megszervezésére a megyei 

utakon. A közbeszerzési eljárás már elindult, a november 15-től kezdődő idény karbantartását 
három – Csík, Udvarhely–Keresztúr és Gyergyó – térségre hirdették meg az I-es besorolású utak 

esetében. Ezen a télen a II-es és III-as beavatkozási kategóriájú utak tisztán tartását részben 
az érintett helyi önkormányzatokra ruháznák át. > 2. oldal

November közepétől önkormányzati feladat lehet több kisebb útszakasz téli karbantartása. Az érintett helyi tanácsok mintegy 400 ezer lejből gazdálkodhatnak fotó: mediafax

Csillagállás
Hány európainak mondott 

utunk van, amely községi útnak is 
alig-alig felelne meg? A politikum 
nevet ad egy útnak, európainak 
minősíti, hogy ezáltal több 
pénzt tudjon lobbizni rá, 
abban a reményben, hogy 
mandátum végéig hátha tényleg 
európaivá tudja tenni.
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    sarány istván

majláth tér

Szökőkút díszít-
heti a központot
Térrendezési munkálatok foly-

nak a csíkszeredai Majláth 
Gusztáv Károly téren, a közterü-
let várhatóan egy év múlva, 2012 
őszén nyerné el végleges formáját. A 
tér átrendezése mellett fúrásokat is 
végeznek egy régi forrás fel-
térképezése érdekében. Bár a 
városközpont munkateleppé 
alakul, a kivitelezők biztosítják a za-
vartalan gyalogos forgalmat.

Szülés 
félelem nélkül 1175Amikor a hagyományé 

a főszerep
Folytatódik a kozmási 
Becz-kúria feltárása

hIrdEtéS

a csala Zsolt-per

Utoljára még 
segítséget kért...
Hat tanút hallgattak ki tegnap a 

Hargita Megyei Törvényszé-
ken a Csala Zolt néhai gyergyóalfalvi 
alpolgármester meggyilkolása végett 
előzetes letartóztatásban tartott 
Lőrincz Róbert és a bűnrészességgel 
gyanúsított Mészáros József peré-
ben. A kihallgatottak körében volt 
Csala munkatársa, akitől a halála 
előtti percekben telefonon 
segítséget kért, illetve az el-
hunyt testvére, aki megtalálta 
a gyilkos fegyver egyik alkatrészét a 
gyilkosság helyszínén.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3329ì
1 amerikai dollár USD 3,1300î
100 magyar forint HUF 1,4859ì

aggasZtó méretek

Halmozódnak a 
hátralékos hitelek
Az utóbbi hét hónap során a 

lejes hitelek esetében 9,2 szá-
zalékkal nőtt a hátralékos hitelek 
állománya Hargita megyében, a 
valuta alapú hitelek esetében pe-
dig 24 százalékkal. Ez azt 
jelenti, hogy a felvett köl-
csönöket egyre többen – 
családok, de cégek is – nem tud-
ják kifizetni. 

40%-kal kevesebb magyar

Súlyos félre-
tájékoztatás

Három, a magyar közösség 
számára kiemelten fontos 

erdélyi nagyvárosban, a Statisz-
tikai Hivatal által tartott szám-
lálóbiztosi képzésen súlyos félre-
tájékoztatás történt, hívják fel a 
figyelmet a népszámlálás.ro szer-
kesztői. Lapunkhoz eljuttatott 
közleményükben úgy fogalmaz-
nak, hogy „az eset súlya alapján 
a rendszerváltást követő 
időszak legnagyobb, a 
nemzetiségi statisztiká-
kat érintő hamisítási kísérletéről 
beszélhetünk”.
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