
kintlévőségeit próbálja behajtani a Csíkszeredai vízszolgáltató

Elzárja a csapokat a Harvíz
Beváltja fenyegetését a vízszolgáltató Harvíz Rt., és ma elzárja a hideg vizes csapokat 
azoknál a tulajdonosi társulásoknál, amelyekben a lakók tartozásokat halmoztak fel, 

és a felszólítás ellenére sem rendezték adósságaikat. > 3. oldal

Elzárják a hideg vizes csapot több csíkszeredai tömbházban. Fény derül az adósokra fotó: csíki zsolt

Törvény versus
emberség

A vállalkozónak tízezer 
lejt kell fizetnie emberségéért, 
a lánynak pedig keserű a lelke 
amiatt, hogy jótevőit „mi-
atta” megbírságolták. Le-
hetne ragozni a történetet 
tovább is, ki, hol és mit tévedett, 
de úgy vélem, nem érdemes. 
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     jánossy alíz

iX. erdélyi Magyar
régészeti konferenCia 

Régmúlt időkről 
értekeznek

Idén Gyergyószentmiklós ad ott-
hont az erdélyi magyar régészek 

vándorkonferenciájának, a IX. Er-
délyi Magyar Régészeti Konferen-
ciának. A november 4–6. 
között a Tarisznyás Márton 
Múzeumban zajló rangos 
esemény nyitott minden érdeklődő 
számára.

Megyei táMogatással

Három boltívet 
kell újraépíteni

Sürgős beavatkozásra van szükség 
a csíkszentmártoni temp-

lom megmentése érdekében. 
Az épület beomlással fenye-
gető boltíveinek újraépítése széles-
körű összefogással valósul meg. 

Ócskavas áron 
kínálják az üzemet 852Oxigénpalack nélkül

a halálzónában
Újrapatkolt
Márton Áron tér
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az udvarhelyi rMdsz 
élére ketten pályáznak 

Géczi és Bunta
Új elnököt választ november 

10-én az udvarhelyi RMDSZ, 
miután Fehér István lemondott 
mandátumáról. Az elnöki tisztségre 
ketten pályáznak, az egyik jelölt a 
korábban az elnökségről le-
mondó Bunta Levente lesz, 
akinek kihívója a fiatal poli-
tikusnemzedékből kikerülő Géczi 
Levente Sándor. 

büntetéssel ösztönzött
földMűvelés

Kincstárnak
termő parlagföld
Első évben 400, azt követően 

pedig 600 millió lej bevételre 
számít a kormány a műveletlen terü-
letek tulajdonosaira kivetett bünte-
tésből. A parlagon hagyott 
földterületek tulajdonosait 
hek táronként 200-tól 400 
lejig büntető jogszabályt várhatóan 
napokon belül elfogadják.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3460ì
1 amerikai dollár USD 3,1542î
100 magyar forint HUF 1,4191ì
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 hargitanépe 

banán és egy szál rózsa

Bolyai szellemé-
ben versenyeztek
Közel hatszáz gyerek vett részt 

a Hargita megyében 
első alkalommal megszer-
vezett Bolyai csapatverse-
nyen matematikából. A legjobbak 
díjazását tegnap tartották.
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