
Nemcsak meleget, áramot is termelNe a hőközpoNt

Gázból villany a kazánházban
Közelebbről elindulhat Csíkszeredában, pontosabban a Tudor negyedi hármas hőközpontban 

a térség első, magas hatásfokú, kapcsolt kogenerációs rendszere. A furcsa nevű 
berendezés a hőenergia mellett elektromos áramot is termel, így jobb hatásfokkal értékesíti 

az elégetett földgázt, mint a hagyományos kazánok. > 6. oldal

A Tudor negyedi kazánház. A kéményen távozó gázokat is értékesítenék fotó: csíki zsolt

Reneszánsz
Sokáig rögös volt a Borvíz 

útja, de ma már látni a végét, s 
ez egy tízperces helyszínelés után 
is megállapítató. A nagyszabású 
tervnek még tavaly nekifog-
tak, aztán a lendület alább-
hagyott, határidő újabb 
és újabb határidőt követett, előd 
mutatott az utódra, s fordítva.
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     Jakab Árpád

Nagyáruházakat 
látNáNak el a kozmásiak

Nőtt 
a burgonya ára

Immár 50-55 banit is hajlandók 
adni a felvásárlók a burgonya ki-

lójáért a korábbi 40 banis árakkal 
szemben – újságolta Bodó Dávid 
csík kozmási termelő. A ked-
vező piac-mozgás nyomán 
beindítják a kozmási érté-
kesítési szövetkezet pityókacsoma-
goló gépsorát is.

szemétlerakó

A városban zárják, 
Remetén nyitják 

Égető gonddá vált a hulladékkeze-
lés kérdése: a gyer gyó szent mik-

lósi szeméttelepet 2012 nya rán be 
kell zárni, a Re metére tervezett me-
gyei hulladéktároló megépítése csak 
tavasszal kezdődik. A hulla-
dék integrált fel dolgozásáról 
szervezett fórum so rozat ke-
retében Gyer  gyó szentmiklóson ta-
nácskoztak tegnap.

Újra fortyoghat 
a szejkei mofetta 542Már húszezer lakos 

adatait jegyezték
Négy fenyőfa és egy kászta 
fogadja az érkezőket
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harmadszorra

Össztánc ősszel
November 3. és 6. között az 

Udvarhely Táncmű-
hely szer vezésében immá-
ron har madik alkalommal 
tartják az Össztánc ősszel feszti-
vált, találkozót.

tájékozott diákok 

Ifjúsági vetélkedő 
a mobiltelefonról
A mobiltelefon előnyeiről és hát-

rányairól tartott négynapos elő-
adássorozatot a Virtus Vivens 
Egyesület. Az interaktív fog-
lalkozásra a Csíkszeredában 
működő középiskolák mindegyike 
meghívást kapott.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3274ì
1 amerikai dollár USD 3,1035î
100 magyar forint HUF 1,4530î
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 hargitanépe 

BalÁnBÁnya hÁrom 
taNiNtézméNyébeN

Újból melegben 
tanulhatnak

Hétfőtől újra elkezdődik há-
rom balánbányai tanintéz-

ményben az oktatás annak a tegna-
pi megbeszélésnek köszönhetően, 
amelyen a prefektusi hivatal 
és a megyei tanács szakem-
berei, Balánbánya város ön-
kormányzatával közösen megol-
dást találtak a fűtésgondokra.
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 fotó: domjáN leveNte
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