
Parajdon szakítanak az orosz technológiával

Búcsú az emberektől
„Az attól függ, lesz hó vagy nem lesz, lesz hideg vagy nem lesz” – mondta Sebestyén József, 

amikor arról faggattuk, a tavalyi rekordeladás után mit remél az ideitől. A parajdi sóbánya igaz-
gatóhelyettesétől azt is megtudtuk, várhatóan két év múlva szakítanak a sok ember, kevés gép 
típusú orosz technológiával, s egy új, korszerű maró-fejtő géptől remélik a termelési kapacitás 
növelését. Ezzel egy időben viszont kevesebb emberre lesz szükség a kitermelésben. > 9. oldal

Sóözön. A parajdi só mintegy 98 százaléka az utakra kerül a tél során fotó: egyed ufó zoltán

Az autonómia 
alappillérei

Ahogy a közberuházások 
területén komoly lépések tör-
téntek, úgy az energetika terén 
is végre a magánszféra is 
felébredt, és beruházá-
sok indultak el, amelyek 
technológiát és tudást hoznak a 
térségbe.
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isán istván csongor

váratlan üzemzavar

Mennyi 
a langyos víz ára?
A megszokottnál 20-30 fokkal 

is alacsonyabb hőmérsékle-
tű víz folyt a múlt hét második 
felében a gyergyószentmiklósi 
tömbházak melegvízcsapjain. A 
„langyos” szolgáltatás volt 
ahol egy, máshol több na-
pig tartott. Az okra és a víz 
számlázási árára kérdeztünk rá a 
szolgáltatótól.

A jelenlegi tananyag a román 
anyanyelvűeknek is nehéz 72 5A Gyermek sétányon 

továbbra sincs fűtés
Két bölcsődéje 
lesz Udvarhelynek

hirdEtéS

megműveletlen 
földekre kirótt bírság

13 ezer hektár 
van parlagon

Kormányhatározat helyett 
várhatóan törvényként fog 

megszületni a meg nem művelt 
földek tulajdonosait pénzbírsággal 
sújtó jogszabály, így életbe lépésé-
re is leghamarabb csak jövőre kell 
számítani – tudtuk meg Tánczos 
Barnától, a mezőgazdasági tárca 
államtitkárától. Bár a föl-
dek művelésbe vonására a 
szakember szerint is szükség 
van, a pénzbírsággal való büntetést 
mégis elhibázott iránynak tartja.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3540ì
1 amerikai dollár USD 3,1716ì
100 magyar forint hUF 1,4196î

geoană leváltását 
tervezik 

Meg vannak 
számlálva a napjai?

A PD-L és az RMDSZ po-
litikusai mellett immár a 

PSD honatyái is úgy gondol-
ják, hogy Mircea Geoanának 
mennie kell a szenátus éléről. 
A PSD állandó bizott-
ságának tegnapi ülésén 
úgy döntöttek, hogy 
lemondásra szólítják fel a sze-
nátus elnökét.

betakarítás utáni 
burgonyakéP

Exportra is jut 
az idei pityókából
Idén a jó terméshozamok ellené-

re is 3,6-3,7 millió tonnás bur-
gonyatermésre számít leg  frissebb 
kimutatásaiban a Me  zőgazdasági 
Minisztérium, szemben a tavalyi 
gyenge esztendő 3,2 millió tonnás 
össztermésével. A burgonyatermést 
a napokban maga a szakminiszter 
is kedvezőnek nevezte. Szakembe-
rek szerint viszont az adott körül-
mények között felesleg van 
burgonyából, ugyanis a hazai 
fogyasztás, beleértve az ipari 
feldolgozást is, évi 3 millió tonnára 
tehető. 
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