
Még hároM hétig vehetik át a kiselejtezésre szánt gépkocsikat

Véghajrában a roncsprogram
A kiselejtezésre szánt gépkocsikat november 21-ig vehetik át a begyűjtőcégek, november 23-ig 
lehet felhasználni az értékjegyeket, a járműforgalmazók pedig november 25-ig kell elszámoljanak 

ezekkel. Hargita megyében az utóbbi napokban fellángolt az érdeklődés a roncsprogram iránt  
– közölte Bíró József mérnök, a csíkszeredai Remat vezérigazgatója. > 8–9. oldal

Az utolsó napokban megnövekedett az érdeklődés a roncsprogram iránt. Megragadnák az alkalmat fotó: domján levente

Gyertyaláng
Nem a halloweennel van 

bajom, ugyanis az egy másik 
kultúra része, s mint olyan, tisz-
telni kell. Csak azt kifogásolom, 
hogy mi magunk adjuk fel a saját 
kultúránkat más vélt vagy 
valós értékekért cserébe. 
A mi kultúránktól, abból 
fakadó értékrendünktől idegen a 
halottak napi buli.
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    sarány istván

Maratoni tanácsülés

Félmillió euróról 
döntöttek

Tegnap öt órán keresztül tár
gyalt Székelyudvarhely önkor

mányzata egy napirendi pontot: a 
költségvetés módosítását. Az ülés 
eredménnyel zárult: fűtéshálózati 
rehabilitációra, a gimnázium 
tetőzetének felújítására, a 
zöldségpiac modernizálására, 
a Márton Áron tér megszépítésére 
nevesítettek pénzeket.

Tömegkatasztrófa
tizennégy áldozattal 102 7Visszajár az elvett

25 százalék
E-Star: Beszélgetés  
Trella-Várhelyi Gyopárral

HiRdeTés

fűtés balánbányán

Utoljára 
segítettek pénzzel
A balánbányai Havasi Gyopár 

napköziben és három iskolában 
ismét forrók a fűtőtestek. Ki
vételt a Geo Bogza Általános 
Iskola egyik épülete jelent, de 
összevont órákkal ott is megoldot
ták a tanítás folytonosságát.

mindenszentek előtt

Olcsóbb
az őszi virág

Visszaesett az őszi virágok irán
ti kereslet Csíkszeredában, az 

árusok kénytelenek olcsóbban adni 
az alkudozó vásárlóközön
ségnek. A legtöbb árus sze
rint azért még így is megéri 
a megyeszékhelyen árulni minden
szentek ünnepe előtt.

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,3243ì
1 amerikai dollár Usd 3,0889ì
100 magyar forint HUF 1,4197î

elégedetlen klubok

Leváltanák a jég-
korongszövetség 

vezetőségét
Elégedetlenek a vezetőséggel és 

annak munkásságával, ezért ti
zennyolc romániai klub beadvány
nyal fordult a Román Jégkorongszö
vetség vezetőségéhez, hogy 
tartsanak előrehozott vá
lasztást az elnöki funkció
ra. A beadványt aláírók között egy 
erdélyi csapat van.

112-es űrlap

Kockázatos
halogatni

Szeptembertől a 112es űrlapot 
csak elektronikus formá

tumban lehet benyújtani. 
Októberben megrohamozták 
a rendszert, amely nem volt képes el
fogadni az összes nyilatkozatot. 
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