
Nehéz helyzetbeN baláNbáNya

Víz és villany nélkül maradhatnak
Halmozódnak a gondok Balán bányán: a tanintézmények fűtése mellett akadozik az utcai világí-
tás, és ami a legsúlyosabb, a háztartások ivóvízellátása is. Az elektromos infrastruktúra egyes 

elemei ugyanis az egykori bánya tulajdonában voltak, de ezeket a felszámolás során értékesítet-
ték, így a pumpaház és a derítőállomás áram nélkül maradt. Megoldást egy új trafóház építése 

jelentene, de erre az üres városkassza okán nincs kilátás. >  7. oldal

A baláni bánya elhagyott épületeinek betonváza. Eladták az elektromos vezetékeket, így a szennyvíztisztító állomás és a pumpaház áram nélkül maradt 

Hívó szó és segítő kéz
Az egymás iránti törődést 

napi feladatunkká kell tegyük. 
Minden magyar számít – 
mondja a szlogen. Akkor fog 
igazán számítani, ten-
ném hozzá, ha azt is 
kijelenthetnénk, hogy 
minden magyar minden ma-
gyarnak számít.  
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Isán István Csongor

2% a jövedelmI adóból 

Helyzetjelentés 
a felajánlásokról
Hargita megyében több mint 

35 ezer személy élt azzal a le
hetőséggel, hogy jövedelmi adója 
2 százalékát civil szervezetek, val
lási felekezetek javára ajánl
ja fel – jóval többen, mint 
a megelőző esztendőben. A 
felajánlások összértéke megköze
líti az 1,4 millió lejt.

Népszámlálás 2011

„Ballábas” kezdés
A népszámlálás első napjaiban 

több panasz is érkezett a ha
tóságokhoz. Voltak bajok a nem
zetiségi hovatartozást fir
ta tó kérdések kitöltésénél 
is, és országszerte több 
mint ezer kérdezőbiztos vissza
mondta meg bízatását.

Szalagvágás a legújabb 
székely tükörfürdőnél 542„Erkölcsileg győzött 

a magyarság”
Fogyatkozó örökifjú 
nemzedék
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10INNovatív eljárások a 
CsíkszeredaI kórházbaN

Üzemben az új 
laparoszkóp

Premier helyszíne volt pénteken 
és szombaton a Csíkszeredai 

Megyei Sürgősségi Kórház: ma
gyarországi, marosvásárhelyi és 
helybéli szülésznőgyó gyász 
szakemberek részvételével 
zajlott műtétsorozattal fel
avatták a kórház által nemrég ka
pott új laparoszkópot. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3295î
1 amerikai dollár USD 3,1440ì
100 magyar forint HUF 1,4438î

hatos lottó

ötös lottó

SzEREncSESzáM: 1908287

helytörtéNetI múzeum 
CsíkszeNtmártoNbaN

Rendkívüli 
szakterem

Értékes helytörténeti múzeum
mal gazdagodott Csíkszent

már ton: az egykori Kászon Alcsík 
járásbíróság fogdájának felújított 
épületében, a Baka János Könyvtár
központban a látogatók pannókon 
ismerkedhetnek a településhez kö
tődő jeles személyiségekkel, 
háborús képeslapok gyűjte
ményét vagy az utolsó ma
gyar király Úzvölgyi látogatását do
kumentáló fotósorozatot láthatnak.

2011. október 24., hétfő kÖZéLetI NAPILAP | XXIII. évf., 205. (6120.) SZám | 16 oLdAL árA 1 Lej

3

 hargitanépe 
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 fotó: cSíkI ZSoLt


