
Faipari helyzetkép

A zöld arany metamorfózisa
Az Arbor faipari érdekképviseleti egyesület felhívta a figyelmet az ágazat nyersanyag-ellátási 
gondjaira. Az általuk is visszásnak minősített állapotok miatt számos megyénkbeli, faanyag- 
feldolgozó vállalkozás nehéz helyzetbe került, munkahelyek szűnhetnek meg. Utánanéztünk,  

miként alakult a Hargita megyei faipar az elmúlt években, melyek az erősségei, gyengeségei,  
és milyen perspektíváknak néz elébe a megye exportjának több mint 33 százalékát adó,  

fára alapozó ipar. > 8–9. oldal

Hargita megyében 864 cég érdekelt az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban. Ebből csupán 483 könyvelt el nyereséget tavaly, 381 veszteséggel zárt fotó: domján levente

Gázos ballada
ukrán szőkeséggel

A jó ukránok számigáltak 
egyet, és a végeredményre bökve 
elmondták, hogy pontosan meny-
nyibe kerül a 2008 végén 
a keleti szomszédoknál 
kirobbant gázháború: ket-
tőszázmillió dollárba és hét év 
börtönbe. 
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 hompoth loránd

területalapú
támogatások rajtja

Jó híreket hoztak 
a gazdáknak

A területalapú támogatás hek-
táronkénti 100 euróra való 

növelése miatt tavalyhoz képest 8 
millióval több, azaz közel 50 millió 
eurónyi SAPS-támogatásban 
részesülhetnek idén a Hargita 
megyei gazdák. Az első előle-
gek folyósítását a kifizetési ügynök-
ség már e hónap közepén elkezdi.

aggasztó mérések

Gyergyó a leg
porosabb város

Az elmúlt évben megyeszinten 
első volt Gyergyószentmiklós 

a levegőben mért lebegő, illetve 
lerakódó pormennyiség te-
kintetében – derült ki az ösz-
szegzésből, melyet ajánlással 
toldott meg Olti Károly, a környe-
zetvédelmi ügynökség szakembere.

Iskolai divat: 
érzik, hol a határ 652Négy szakorvos 

kapott kulcsot
A kilakoltatottak 
költöznek a Cserehátra
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7HirdEtés

hegyiverseny-Bajnokság

Kovács Nándor
a második

Esőben és hidegben rendezték 
vasárnap a Metabond Regi-

onális Hegyiverseny-bajnokság 
utolsó futamát Sugásfürdőn, 
amelyen négy Hargita megyei pi-
lóta is rajthoz állt. Közü-
lük a legjobb eredményt 
Kovács Nándor érte el, 
aki az NL kategóriát megnyerve 
második lett a bajnokságban.

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3312ì
1 amerikai dollár Usd 3,1853ì
100 magyar forint HUF 1,4662ì 

EgyElőrE nEm váltanak
az mpp-s tanácsosok

Az EMNP még 
nem elég vonzó

Kivárnak a pártváltási dön-
téssel a Magyar Polgári Párt 

(MPP) megyei tanácsosai. Az Er-
délyi Magyar Néppárthoz 
(EMNP) való csatlakozást 
firtató kérdésünkre a ta-
nácsosok sokkal inkább óvatos, 
mint egyértelmű választ adtak. 
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 hargitanépe 

3

Bernády/pĂunescu

Hatezer aláírás
Hatezren írták alá azt a petíciót, 

amelyben a marosvá-
sárhelyi szülők arra szólítják 
fel az RMDSZ vezetőit, 
hogy támogassák a 2-es számú álta-
lános iskola névadásának ügyét. 
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