
Egy hónap múlva nyit a tusnádfürdői wEllnEssközpont

Csobbanást ígérnek karácsonyra
Ha a kivitelező tartani tudja a december 15-i átadási határidőt, Tusnádfürdő 5 millió eurós beruházásból 
megvalósult wellnessközpontja karácsonyra akár már az első fürdővendégeket is fogadni tudja – állítja 

Albert Tibor, a város polgármestere. Bár a medencék vízellátására feltárt 56 fokos termálvízre még nincs 
kitermelési engedélyük, az elöljáró szerint ez nem ok a nyitás elhalasztására. > 6. oldal

Feltöltésre váró medence a tusnádfürdői wellnessközpontban. A termálvíz már megvan, a kitermelési engedély még nincs fotó: domján levente

  fotó: csíki zsolt

Tűzzel kaszálók
A leszegett fejű makacsság és a 

melaszos emberi butaság mérhe-
tetlen arányú elegye lötyög ebben a 
minden tavasszal, minden ősszel 
megismétlődő jelenségben. 
Tudjuk, hogy nem sza-
bad: szabtak rá évről évre 
növekvő összegű bírságot, már 
börtönnel is fenyegettek – hiába.

3

Burus János Botond

gimnáziumfElújítás

Készül az északi 
szárny is

Jó ütemben haladnak a munkála
tok a csíkszeredai Márton Áron 

és Segítő Mária gimnáziumnak ott
hont adó épületben, ahol – 
miután a déli és középső épü
letrész már új pompájában 
látható – az utolsó, északi szárnyban 
is végéhez közeledik a felújítás. 

Tartozástörlesztési 
kedvezmény 854Alagút-múzeum nyílhatna 

a Békás-szorosban
Nem vagyunk 
ludasok

folytatódik az ősz

Csapadékmentes 
lesz november

Csendes, csapadékmentes idő
járás jellemzi majd november 

második felét. Az átmeneti évsza
kok kedvelői a következő két héten 
még bátran vállukra vehetik 
a horgászbotot, vagy lábuk
ra ölthetik a túrabakancsot. 
A csapadékmentes időjárás viszont 
rossz előjel a gazdálkodók számára.

2012-Es költségvEtés

Kinek több, 
kinek kevesebb

Véglegesítették a költségvetés 
tervezetét, s azt a mai kor

mányülésen fogják jóváhagyni, 
ezt követően pedig beterjesztik a 
parlamenthez. Most már biztosra 
vehető, hogy a közszférá
ban az első félév folyamán 
semmiképp sem lesz bérki
igazítás, és az sem biztos, hogy a 
második félév folyamán.

Szempont az 
arányos képviselet
Bár a kormánykoalíció úgy dön

tött, csökkenteni fogják 
a honatyák számát, a Har
gita és Kovászna megyeiek 
jól jöhetnek ki ebből a helyzetből. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3487ì
1 amerikai dollár USD 3,2116ì
100 magyar forint HUF 1,3788ì

„tűzbiztos” cigarEtták

Információhiány 
az üzletekben

Holnaptól kizárólag olyan ciga
rettákat szabad forgalmazni, 

amelyek úgymond „tűzbiztosak”, 
azaz „önkioltó” kialakításuknak kö
szönhetően kisebb valószínűséggel 
okoznak tüzet: kialszanak, 
ha nem szívják őket. Az Eu
rópai Unió által támasztott 
követelményről igen keveset tudtak 
a csíkszeredai üzletekben. 
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