
gyergyói TilTakozás a CiTy Parking új Parkolási rendszere ellen

„Nem akarunk csíki sarcot!”
Senki sem vállalta fel szombaton, hogy ő lenne az új parkolási rendszer ellen tiltakozó megmoz-
dulás kezdeményezője: a „Gyergyói Autósok” nevében meghirdetett köztéri akcióra a városve-
zetés megtagadta az engedélyt, a csatlakozni kívánó autósok pedig hiába várták a művelődési 

ház előtt az aláírásgyűjtőt. Az elégedetlen gyergyóiak a párbeszéd hiányát kifogásolják,
és az sem tetszik nekik, hogy egy számukra idegen cégnek fizessenek parkolási díjat. > 4. oldal

A City Parking által bevezetett új parkolási rend ellen hirdettek névtelen tiltakozó akciót Gyergyószentmiklóson. Irányvonalak nélkül hagyott elégedetlenség fotó: balázs katalin

Parkolás:
biznisz, de kinek?

Rendre szükség van, a par-
kolásban is ki kell alakítani egy 
rendszert. Ez ellen szerintem 
senki nem tiltakozna. 
De az ellen, hogy ezen a 
jogcímen egy magáncég 
felvasaljon jelentős összegeket, 
kell tiltakozni.
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Szinttartó
támogatások

A tárca költségvetésének meg-
szorítása miatt nem nőnek, de 

nem is csökkennek jövőre a gazdák-
nak szánt támogatások – hangzott el 
a csíkkarcfalvi fórumon. Az 
idei területalapú támogatások 
hektáronkénti 42 eurós előle-
geinek kifizetésével két héten belül 
minden gazda pénzéhez juthat.

amatőr színjátszók

Az ekhós szekér 
nyomában

Rugonfalva adott otthont Az 
ekhós szekér nyomában fel-

nőtt amatőr színjátszók találko-
zójának. A 12 helyi társulat 
mellett a szervezők két ma-
gyarországi és két szlovákiai 
színjátszó csoportot is vendégül 
láttak.

Új beruházásokkal 
erősít az APICOM 863Magyarul is megtanult 

a prefektúra honlapja
Életben tartott
népzenei értékeink

5Győzelem a ranGadón

Ráfáztak
a Jegesmedvék

Bezsebelte a hat pontot a hétvé-
gén a HSC Csíkszereda a jég-

korong MOL Ligában, pénteken a 
Miskolci Jegesmedvék, tegnap az 
Újpest hagyta el vesztesen a Vákár 
Lajos Műjégpályát. A lilák 
Bukarestben is kikaptak, a 
Ferencváros pedig majd-
nem pontot mentett a Dab.Docler 
ellen hazai környezetben.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3598ì
1 amerikai dollár USD 3,2255î
100 magyar forint HUF 1,4105ì

hatos lottó

ötös lottó

SzErEnCSESzáM: 1886418

csíkszentléleki tervek

Letették az új 
napközi alapjait
Egy közösség életében legfonto-

sabb dolog az oktatás – véli Pál 
Péter, Csíkszentlélek polgármestere. 
Ezért is fogott hozzá, hogy napközi 
otthon és általános iskola számára a 
mostani iskola udvarán új épületet 
építsen. Az ingatlant – bár a 
felépítéséhez szükséges ösz-
szegnek egyelőre csak tizede 
áll rendelkezésre – leghamarabb 
2013-ban adhatják át.
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 fotó: csíki zsolt
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