
Folyamatosan leadhatók a Fűtéspótlékkérések

Meghaladta az ötezret
a kérelmezők száma

A tavalyi 2800-hoz képest idén megnőtt a fűtéspótlék-kérelmezők száma Csíkszeredában,  
eddig már körülbelül 5200 kérést iktattak a polgármesteri hivatalban. A szociális osztály  

vezetője szerint a feldolgozásnál nagy gondot okoz, hogy sokan a kérésük mellé  
nem csatolták a szükséges iratokat. > 3. oldal

A Városháza szociális osztályára özönlenek a kérések. Néhányan megpróbálják átverni a rendszert, a legtöbben viszont hanyagul összeállított iratcsomóval jelentkeznek

(S)örömfociban
már látom a jövőt

A téma a padlón hever és leg-
alább hét szólamban horkol, mi-
közben árad belőle a korrupció bűze 
– egy mondatban így írnám körül 
a honi labdarúgás jelenlegi 
helyzetét. Egyezzünk meg 
abban, hogy a mi focink 
irtó beteg, és egyhamar nem látok 
esélyt a felgyógyulására.
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      Szász Csaba

BorBély lászló

Erdősíthetnek a 
közbirtokosságok
A polgármesteri hivatalok mel-

lett jövőre a Hargita megyei 
közbirtokosságok számára is meg-
nyílik a Környezetvédelmi Alap 
erdősítési programja – erősítette 
meg tegnap lapunknak adott in-
terjújában Borbély László 
környezetvédelmi és erdé-
szeti miniszter. Elárulta, a 
pályázati kiírást már január–febru-
ár tájékán meg fogják hirdetni.

nyertes pályázatBól

Megoldódik  
a bölcsődehiány
Új bölcsőde létesül Csíksze-

redában: Antal Attila alpol-
gármester tegnap délután írta alá 
Gyulafehérváron annak a sikeres 
uniós pályázatnak a finan-
szírozási szerződését, amely 
eredményeként megújulhat 
a Mihail Sadoveanu utca 1. szám 
alatt található épület.

Székely címer
Székelydályán 762Sportbázisra 

„gyúrnak” a Kászonokban
Székelyföld ismét
a Romexpón
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hirdetés

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3585ì
1 amerikai dollár USD 3,1626ì
100 magyar forint HUF 1,4209ì
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hatos lottó

ötös lottó

SzERENCSESzám: 7942255

 hargitanépe 

ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

útmutató
körForgalomhoz

Szalag nélkül
Ünnepélyesen is átadták teg-

nap délben Székelyudvarhely 
máso dik körforgalmát a városla-
kóknak. Bunta Levente polgármes-
ter elégedettségét fejezte ki a 
munkálatokkal kapcsolatban 
a kivitelező cég vezetőinek. Az 
átadáson azt is elmagyarázták, miért 
került ilyen sokba a beruházás.
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egymillió csillag

SMS-ben is lehet 
adakozni

November 12-én délután gyer-
tyafény világítja meg Har gita 

megye hat településének egy-egy 
terét. A Gyulafehérvári Ca ritas 
Egymillió csillag elnevezésű szo-
lidaritási akciója keretében idén 
már egy SMS küldésével 
is lehet adakozni. A 859-es 
számra üzenetet küldve két 
eurót adományozhatunk a szegény 
családok javára. 
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