
Jövőben kezdenék a víz- és csatornahálózat kiépítését csicsóban

Kispórolják az önrészt
A helyi adókból befolyó összeg hétszázezer lej, a teljes víz- és csatornahálózat kiépítéséhez ösz-

szesen hétmillió euró szükséges – ennek ellenére a csíkcsicsói helyi tanács elkerülné, hogy 
kölcsönt vegyen fel az önrész előteremtésére. A pénzbeli kihívások mellett egy fejlesztés is 

megnehezíti a csicsóiak dolgát: a nemrég aszfaltozott főút. > 3. oldal

Mivel az aszfaltot nem lehet feltörni, fésűs rendszert dolgoztak ki a csicsói vízhálózat kiépítésére. Költségnövelő tényező fotó: csíki zsolt

  fotó: csíki zsolt

Választási 
menetrend

A demokrácia rendszerint 
nem olcsó mulatság, mindig is 
számolni kellett azzal, hogy ér-
vényre juttatása anyagi 
áldozatokat is követel. A 
parlamenti és helyhatósági 
választások összevonása hasonló  
jellegű kérdéseket vet fel.
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    hecser zoltán

26% a hiányzók aránya

Sok gyermek 
nem jár óvodába
Hargita megyében mintegy 

4000 óvodáskorú gyermek 
nem jár óvodába, napközibe – 
derül ki a statisztikai adatokból. 
A tanfelügyelőség célja hatéves 
kortól bevonni minden-
kit az óvodai oktatásba, 
hiszen az iskolaelőkészítő 
csoport már része a kötelező ok-
tatásnak.

Feldolgozót is ajánlanak
a vágópontok mellé 62 4Felelőtlen a balánbányai 

városvezetés
Mérce és minőség: Kriterion 
Koszorú Banner Zoltánnak

elismerés solomonnak

Segítség 
csángómagyar 

fiataloknak
A csíki középiskolákban tanu-

ló Bákó megyei diákok idei 
támogatásáról szóló szerző-
dést írt alá a megyei tanács 
elnöke és Solomon Adrián, 
a Moldvai Csángómagyarok Szö-
vetségének elnöke. 

korondi vízhálózat

Kötelező 
a rácsatlakozás

Korondon a nyári munkálatok 
nyomán 98 százalékban ké-

szült el a tervezett vízháló-
zat. Az alapozást követően 
a napokban kezdődött meg 
az utak aszfaltozása, a munkálatok 
határideje november 9-e.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3246ì
1 amerikai dollár USD 3,1057î
100 magyar forint HUF 1,4538î

A Lidl 
Csíkszeredában
Ellentmondásosnak tűnő jelen-

ség: az utóbbi két évben a kis-
kereskedelmi áruforgalom csök-
kenése ellenére számos korszerű 
áruházat nyitottak meg a nemzet-
közi üzletláncok. A Lidl például 
október 10-én 11 áruházat 
avatott fel, s folyamatban 
van 17 építése. Csíkszeredai 
új nagyáruházuk kivitelezési mun-
kálatai hétfőn kezdődtek meg. 

kontinentális-kupa

Reális a 3. hely
A harmadik helyen zárta a HSC 

Csíkszereda a Vákár Lajos Mű-
jégpályán rendezett jégko-
rong Kontinentális-kupa 
második körének C cso-
portját. A hat mérkőzésen készült 
statisztikai adatokból szemléztünk.
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