
Még tart a parkolás főpróbája

December elsejétől bilincselnek
Kevesen vannak tisztában azzal, hogyan is működik majd az új parkolási rendszer 

Gyergyó szentmiklóson. Van, aki úgy tudja, már bilincselik a tilosban parkoló autókat, 
más csak azért dob pénzt a jegyautomatába, hogy működését studírozza. A gyergyóiak kicsit 

félnek, de a rendben reménykednek. > 4. oldal

Parkolójegy-automata Gyergyószentmiklóson. Próbaüzem fotó: balázs katalin

Holtponton  
a… nyugdíjpont
A társadalombiztosítási költ-

ségvetési törvény tervezetében nem 
szerepel a nyugdíjpont értékének 
emelése, csupán annyi, hogy 
az évi átlagnyugdíj 747 lej 
lesz. A több mint 4,7 mil-
lió nyugdíjas nemigen számíthat 
anyagi helyzetének jobbulására.
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     Hecser Zoltán
EllEnőrzik 

a sZállítmányokat

Visszaszorítanák 
a falopást

A fatolvajok és az illegális szál
lítmányok kiszűrésére indult 

el Hargita megyében az Erdők 
Pajzsa nevű program, a rendőrség 
és az erdészeti felügyelőség 
közös projektje. Az ellen
őrök figyelme kiterjed a ka
rácsonyfának való fenyő kiterme
lésére, valamint a fatelepekre is.

kóstolókra hívják 
a nagyköZönséget

Legendás estek 
legendás ízei

Hamarosan úgynevezett legen
dás esteken is megkóstolha

tók lesznek a Legendás Termékek 
Társulásához csatlakozott manu
faktúrák készítményei. Megjelent 
az első katalógus, s hamaro
san webáruházukból is ren
delhetünk Székelyföld mára 
feledésbe merült specialitásából, a 
szilvapálinkás sajtból.

Földalap felállítását 
kezdeményezik 853Jogszabállyal 

az „ebveszély” ellen?
Terv már van, 
pénz még nincs
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álom marad scHengen?

Holland vétó
Nem vonja vissza vétóját Ro

mánia schengeni csatlakozá
sa kapcsán Hollandia, jól
lehet két napja Finnország 
bejelentette, hogy meggon
dolta magát a kérdésben. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3565ì
1 amerikai dollár USD 3,2300ì
100 magyar forint HUF 1,3843ì
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 hargitanépe 

gyEngén jövEdElMEző 
foglalkozás a taxizás

Panaszkodnak, 
de kitartanak 

Abenzinárak folyamatosan emel
kednek, az utazóközönség pedig 

egyre fogy. Ilyen körülmények kö
zött nehéz helyzetbe kerültek 
a csíkszeredai taxitársaságok. 
Bár a sofőrök jó része a szak
maváltást fontolgatja, egyelőre kitar
tanak munkahelyük mellett.
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 fotó: homPoth loránd
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az Eb tizEnhatos MEzőnyE

Csak egy 
újonc lesz

Minden korábbi Európabaj
nok fociválogatott tagja a 

2012es kontinensviadal 
tizenhatos mezőnyének. 
Mindössze egy újonc van 
a csapatok között, a Lengyelország 
mellett társházigazda Ukrajna.
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