
Tavalyhoz képesT megduplázódoTT az abroncsok ára

Hiánycikk a téli gumi
Miután törvény szabályozza a téli gumiabroncsok használatát, országszerte hiány mutatkozik 

az olcsóbb fajtákból. Jóllehet az előrelátóbb sofőrök már hetekkel ezelőtt kicseréltették 
nyári abroncsaikat, a székelyudvarhelyi gumiszervizekben még mindig egy-két napot kell 

várni egy cserére. > 5. oldal

A műhelyekben éppen azokból a méretű kerekekből van a legnagyobb hiány, amelyeket leginkább keresik a vevők fotó: balázs attila

 fotó: csíki zsolt 

Hajrá, Gazdák,
hajrá, Vidék!

Nem állítom, hogy nincsenek 
problémák, hogy minden tökéletes 
lenne. A valóság azt mutatja, a 
székely gazdaember egyelőre még 
kétszer többet dolgozik né-
met, osztrák társánál, ám 
harmadannyi, negyed-
annyi haszonért. És akkor talán 
még optimistán is fogalmaztam.
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   domján levente

Csökkenő porszennyezés

Jó út, jó levegő!
Érezhető a levegő minőségén 

az elmúlt években eszközölt 
útjavítások, illetve az épületek hő-
szigetelésének hatása. A környezet-
védelmi szakemberek által a me-
gyében mért értékek különösen a 
porszennyezés esetében csökkentek 
számottevően. A grafikonok egyér-
telműen mutatják, hogy a jó 
út és a hőszigetelés nemcsak 
megkönnyíti a közlekedést, 
illetve csökkenti a fűtésszámlát, ha-
nem a jó levegőt is szolgálja.

székelymuzsna,
máTisfalva, énlaka

Közművesítés 
kistelepüléseken
Három ivóvíz-szolgáltató rend-

szer építési munká latai 
indultak el tegnap a megyei 
tanács 300-nál kevesebb 
lakosú települések ivóvízellátását 
biztosító programjában.

Udvarhely rendezheti mindkét 
EHF-kupa-meccset 1454Megálljt mond  

Barti Mezeinek
Erdőtűz  
a Rez-tetőn
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3288ì
1 amerikai dollár USD 3,0897î
100 magyar forint HUF 1,4367î

2011. október 28., péntek-vasárnap kÖzéleti napilap | XXiii. évf., 209. (6124.) szám | 16 oldal ára 1,5 lej

hatos lottó

ötös lottó

SzEREncSESzáM: 4582651

 hargitanépe 

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Bővít a szolgáltató 

Villany Várpata-
kon, Hojvásban

Áramellátásban reményked-
het nek jövő év vé gé től 

azon gyer gyósz ent miklósi 
gyerekek is, akik mostanáig 
gyertyafény mellett írták meg a 
házi feladatot. 
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Halottak napi 
gondolatok

Mindenszentek napján, ha-
lottak napjának előestéjén 

gyertyák lángja világítja be teme-
tőinket, ezen a napon elhunyt 
családtagjainkra emlékezünk.  
Az em lékezés hátteréről, 
lelki és kulturális moti-
vációiról kér deztük dr. Deák 
Ferenc Loránd Kézdivásárhelyen 
élő néprajzkutatót, szokáskutatót.

A téli időszámításra 
való átállás miatt  
vasárnap hajnalban 
4-ről 3 órára kell  
átállítani az órákat.
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