
Szigorúbban büntetnék az orvoSokra, mentőSökre támadókat

Kezelhetetlen szimptómák
Orvosukat szidalmazó betegek, részeg kötekedők, csendőrökkel együtt kiszálló mentősök – 

a verbális agresszió mellett gyakran veszélyezteti fizikai tettlegesség is a munkáját végző egész-
ségügyi személyzetet. Az egészségügyi minisztérium a napokban új jogszabály-módosító terve-
zetet fogadott el, amely szigorúbban büntetné a szakszemélyzet elleni támadásokat. > 3. oldal

Szigorúbb szabályzással védenék az egészségügyben dolgozók biztonságát. Az inzultusok, támadások a megye orvosai és mentősei esetében sem ritkák fotó: mediafax

 fotó: csíki zsolt 

Előrejelzés
Nem tudom, milyen ered-

ményeket produkál a most zajló 
népszámlálás, de tartok tőle, a 
magyarság száma nem növekszik 
arányosan a Föld lakossá-
gának számával. Örülnék 
annak, ha ugyanannyian 
lennénk, mint – teszem azt – tíz 
évvel korábban.
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    Sarány István

balánbánya

Válságköltség-
vetést javasolnak
Abalánybányai Havasi Gyopár 

óvodába összehívott találko
zón Borboly Csaba átiratot nyújtott 
át Mihai Mereș polgármester
nek, az önkormányzat költ
ségvetésének adatait kérve be 
átvizsgálásra. Két tanintézményben 
újraindulhat a fűtés.

Vitos: Hiszem, 
hogy ez egy jó projekt 75 63D-s mozi 

Székelyudvarhelyen
Mezőgazdasági tanácsadói 
iroda nyílt Remetén

önerőből védekeznek 

Szigetelés saját 
zsebből

Székelyudvarhelyen néhány tömb
házlakó megunta pályá

zati pénzekre várni, ezért 
még a tél beállta előtt saját 
zsebből leszigetelték lakásaik kül
ső falait.

trükk az MPP nevében

Jelentik: diverzió
AMagyar Polgári Párt nevé

vel, fenyőfás logójával, illetve 
megváltoztatott népszámlálási szlo
genjével ellátott szórólapok jelentek 
meg Gyergyószentmiklóson, ame
lyek arra biztatnak, hogy 
magyar helyett székelynek 
vallják magukat a megkér
dezettek. A polgáriak tiltakoztak 
az álszórólapok ellen.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3230î
1 amerikai dollár USD 3,1181î
100 magyar forint HUF 1,4557ì

megállíthatatlan
az áremelkedéS

Újra drágultak 
az üzemanyagok
Ismét drágultak az üzemanyagok, 

a benzin litere országos átlagban 6 
banival, a gázolajé pedig 12 banival. 
A Romániai Közúti Szállítók Orszá
gos Szövetsége (UNTRR) 
bejelentette, hogy általános 
sztrájkra készülődnek. Az 
utóbbi két évben mintegy 85 szá
zalékkal drágult az üzemanyag. 

nemzetközi hírű 
módSzer

Babák a vízben
Medencékben lubickoló pár 

hónapos csecsemők – olyan 
kép, amelyet néhány évvel ezelőtt 
még csak tévéfelvételeken vagy ma
gazinokban láthattak a csíkszeredai 
szülők. Aki kipróbálná 
gyermekével ezt a mozgás
fejlesztő, lelket simogató 
módszert, szakember irányításával 
már Csíkszeredában is megteheti.
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