
A munkálAtokkAl végeztek, működtetőt keresnek pArAjdon

Tél végére megnyílhat 
a kezelőközpont 

Immár egyetlen akadálya van csupán a Parajdon felépített balneoklimaterikus kezelőközpont 
megnyitásának: a tulajdonjoggal rendelkező önkormányzat szakértő partnert keres a négymillió 
eurós beruházásból felépített gyógyközpont működtetéséhez. A költséghaszon-tanulmányon 

tegnap végezték az utolsó simításokat. > 5. oldal

Hamarosan végeznek az utolsó munkálattal is. A fedett kezelőközpontnak köszönhetően a szezon nem érne véget a nyár lejártával fotó: balázs attila

Ki hogy tudja...
Hetek óta hallani, hogy a 

makrogazdasági mutatók ala-
kulása nem teszi lehetővé sem a 
bér kiigazítást, sem a nyugdíjpont 
értékének a megemelését. Leg-
alábbis az év elején nem. 
A nemzetközi pénzintéze-
tek küldöttségével folytatott 
tárgyalások alapján is halovány a 
remény az indexálásokra. 
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     Hecser Zoltán
megelégelte murvAi 

A területvitát

Költöznek 
a kereszt úri 
üvegházak

A magas vízdíjak és területtulaj
donosokkal való nézeteltérés 

miatt új helyszínre – Küküllő 
menti saját földterületére – 
fogja költöztetni üvegházait 
Murvai István székelykeresztúri ker
tészmérnök.

vitAtott fejlesztés

Elcsitultak 
a kedélyek?

Átadták a sokat vitatott kis
üzletsort Gyergyó szent mik

lóson, amelyet a lakók tiltakozása 
ellenére építettek fel a Virág ne
gyed 5ös tömbház elé. Az épít
ményben azok a vállalkozók 
kaptak helyet, akik koráb
ban ugyanazon a területen 
különféle improvizált bódékból 
árusították portékáikat. 

SZKC-bukta 
Temesváron 1283Molière-darab a Csíki

Játékszín nagyszínpadán
Jó volt 
a kenyérgabona-termés
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pArkot hoznánAk létre

Kígyósberci 
szülőre vár

Egy újabb nagy program lebo
nyolításába fogott bele 

a bétai, dobói és vágási fiata
lokat tömörítő Három Hegy 
Ifjúsági Egyesület: „keresztszülőket” 
keresnek a kilenc tölgynek. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3534î
1 amerikai dollár USD 3,1855ì
100 magyar forint HUF 1,4034î
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 hargitanépe 

650 ezer lejből építenek

Sportpálya, 
startra készen

Hamarosan átadásra kész lesz 
a Csíkszentkirályon létre

hozott új sportpálya, amely a helyi 
focicsapat megyei bajnokságban 
való részvételét is könnyeb
bé teszi. A pálya mellé lelátó 
épül, korszerű öltözők, zu
hanyzók és egy orvosi ellátó helyi
ség is helyet kap a létesítményben.
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 fotó: domján leventew
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rendőrőrségi 

Őrs helyett 
autóból

Mivel a falusi őrsök legtöbbjét 
felszámolták, autó

ban járőrözve vigyáznak a 
közbiztonságra a rend őrei. 
A rendőrök így jóval hamarabb 
kiérnek a hívások helyszínére.


